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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Національна стратегія розвитку аграрного сектора в 
сучасних, динамічно змінних ринкових реаліях передбачає формування умов 
його відтворення за інтегрально поєднаними соціальними, економічними, 
еколопчними складовими як взаємозалежними та взаємодоповнюючими в 
контексті виконання таких пріоритетів як: забезпечення населення країни 
продовольством та відповідних галузей економіки сільськогосподарською 
сировиною; оновлення принципів і методів державного регулювання у 
контексті підвищення рівня комерціалізації сільськогосподарської діяльності та 
її результативності - загальноекономічної та приватної; створення сприятливих 
умов для виходу української сільськогосподарської продукції на світовий, 
зокрема європейський продовольчий ринок; закріплення багатоукладності 
секторального розвитку на основі перспектив (локальних у часі або за 
ринковими подіями) формування різних категорій селоутворюючих 
господарств; підвищення рівня соціальної відповідальності за екологічний стан 
системи аграрного господарювання з боку держави, ринкових суб' єктів, 
громадянського суспільства, сільської громади та формування нової 
агроекологічної культури за принципами екологічної свідомості І самосвідомості. 

Особливі акцентування до розвитку аграрного сектора України за 
. 

. . 
. 

еколого-економ1чними принципами мають вщповщне теоретико-методолопчне 
підrрунтя. Сьогоденні умови вітчизняного аграрного господарювання 
потребують забезпечення еколого-економічних домінант, практичноі' реалізації 
зазначених тез, зокрема у розрізі стратегії сталого розвитку України, що 
передбачає такі вектори руху: базовий вектор сталого розвитку країни 
рекомендовано поєднати із векторами безпеки, відповідальності та соціальної 
справедливості, укріплення позицій У країни в Європі та світі. 

Теоретико-методологічні засади розвитку як складного економічного 
процесу, що має різноспрямоване підrрунтя, відображені у працях як 
вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, таких як: О. Бабина, Т. Бакіна, 
Е. Балацький, І. Барановська, І. Бобух, С. Брю, М. Бурмака, А. Гальчицький, 
В. Геєць, Н. Гражевська, В. Гриньова, О. Гудзинський, В. Дикань, М. Довбенко, 
О. Довгаль, В. Загорський, О. Карпенко, О. Колодізєва, Т. Лоусон, 
К. Макконнелл, Т. Пожуєва, В. Попович, В. Порохня, О. Прокопенко, 
О. Собкевич, Т. Стовбун, С. Судомир, А. Сундук, Ю. Сурмин, Б. Твісс, 
А. Турило, В. Шинкаренко, Й. Шумпетер, О. Ярмак та ін. 

На розвиток аграрної сфери за еколого-економічними принципами 
акцентовано увагу у працях значної кількості вітчизняних та зарубіжних 
економістів, серед яких О. Агрес, А. Ачасов, А. А часова, Т. Акімова, 
В. Белопільський, О. Бородіна, Ю. Бурих, К. Волощук, Т. Гаращенко, Л. Гринів, 
О. Гуріна, Т. Глубіцька, М. Дженкен, Л. Загвойська, В. Іванишин, Г. Іноземцева, 
Б. Кульчицький, Я. Кульчицький, В. Камінський, О. Ковальчук, Л. Ліпич, 
Ю. Лопатинський, М. Морелл, С. Марова, М. Місюк, Б. Пасхавер, Д. Педен, 
І. Прокопа, О. Попова, С. Рогач, О. Сидорчук, О. Ходаківська, І. Шевченко, 
С. Шило, О. Шпикуляк та багато ін. 



2 

Проте еколого-економічний напрям залишається вщкритим для 
досліджень не лише на даному етапі економічного розвитку, але й на 
перспективу. Необхідним є системне обrрунтування трансформацій розвитку 

. . . . . 

аграрного сектора як вщповщ1 на значну кшьюсть ринкових виклиюв, зм1н у 
соціально-економічному, поштичному й культурному житт1 України, 
неприйнятному на сьогодні стані довкілля за екологічними параметрами. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана згідно із планами науково-дослідної роботи 
кафедри економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького 
національного університету 1мею Юрія Федьковича на 2011-2015 рр. 
«Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності 
функціонування підприємств» (державний реєстраційний номер 0111 U002507) 
та на 2016-2020 рр. «Національні та регіональні складові розвитку 
підприємництва» (державний реєстраційний номер 0l 16U001439). Особистий 

внесок автора у розробку зазначених тем полягає у виокремленні напрямів і 
внесенні пропозицій щодо еколого-економ1чного розвитку аграрного сектора 

. .. . 

нацюнально1 економ1ки. 
Мета і завдання дослідження. Метою дисертацшної роботи є 

поглиблення теоретико-методологічних :шсад, науково-методичних положень і 
розробка практичних рекомендацій щодо еколого-економічного розвитку 

. .. . 

аграрного сектора нацюнально1 економ1ки. 
Реалізація мети дисертаційного дослідження зумовила постановку та 

необхідність розв'язання таких завдань: 
. . . 

- систематизувати наукоВІ шдходи до визначення сутност1 поняття
«розвиток» як теоретико-методологічної категорії та відобразити її на ршю 
економ� чного наповнення; 

- окреслити методологічні підходи до побудови моделі аграрної системи
за структурою та функціонуванням; 

- визначити специфіку еколого-економічного розвитку аграрного сектора
. .. . 

нацюнально1 економ1ки; 
- дослідити чинники впливу на аграрний розвиток за змістом та дією;
- охарактеризувати еколого-економічний розвиток впчизняного 

аграрного сектора з позицій державного регулювання; 
. . .. .. . 

- провести оцшювання еколопчно1 складово1 у систем� аграрного
господарювання України та її практичних виявах у виробничих галузях 
аграрного сектора; 

- обrрунтувати перспективи піднесення вітчизняного аграрного сектора в
напрямі рівноважної взаємодії економічних та екологічних складових як 
сучасних домшант сталого розвитку; 

- запропонувати цільові специфікації екологічно орієнтованого розвитку
в1тчизняного аграрного сектора; 

. . 

- виявити прюритети управшння процесами створення сукупного
аграрного продукту за параметрами якосп. 

Об'єкт дисертаційного дослідження - сукупність еколого-економічних 
вщносин, що виникають у процесі розвитку аграрного сектора національної 
економ1ки. 
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Предмет дисертаційного дослід;)Ісеюtя - теоретичні та прикладні основи 
. 

. 

розвитку впчизняного аграрного сектора на еколого-економ1чних засадах. 

Методи дослід:JІсеппя. Методологічною базою дисертаційної роботи є 

системний підхід, який базується на використанні загальних методів наукового 

пізнання; методів, що відображають як емпіричний, так і теоретичний рівні 

виконаного авторського дослідження. Для розв'язання поставлених завдань, що 

окреслюють визначені дослідницькі проблеми дисертаційної роботи, була 

використана також конкретно-наукова методологія. Серед застосованих 

методів - метод статистичного аналізу (для характеристики впливу окремих 

природно-кліматичних чинників на розвиток вітчизняної аграрної сфери; 

використання відповідних ресурсів у системі аграрного виробництва; 

порівняльного кількісного аналізу виробництва сільськогосподарської 

продукції; знаходження залежностей між галузевим аграрним виробництвом та 

споживчими потребами); метод системно-структурного аналізу (для 

характеристики природно-ресурсного потенщалу системи аграрного 

господарювання); табличний метод як раціональне відбиття аналітичної 

інформації; графічний метод відображення залежностей між окремими 

параметрами (для візуалізації взаємозв'язків елементів і тенденцій еколого

економічного розвитку аграрної сфери); кореляцzино-регресzиний аналіз

пізнання явищ (обrрунтування зв'язків між основними агровиробничими 

параметрами); метод алгоритмізаціі опису систем (для побудови блок-схеми 
. . . 

аграрного розвитку за ключовими економ� чними, соц�альними, еколопчними 

критеріями); метод прогнозування ринкового попиту на основі соціологічних 

досліджень (для характеристики перспектив споживання органічної 

сільськогосподарської продукції); метод прогнозування перспектив розвитку 

системи (щодо розвитку системи аграрного господарювання на основі сучасних 

екологічних мотивацій). 

Іпформаційну базу дослід:JІсепня становили законодавчі та нормативно

правові документи; дані Державної служби статистики України та Головного 

управління статистики у Чернівецькій області; офіційні дані Міністерства 

аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та 

природних ресурсів У країни, публікації та звіти міжнародних організацій; 

наукою пращ впчизняних закордонних учених; результати власних 

досшджень. 
Наукова новизна одержаних результатів. Результати системного 

досшдження умов еколого-економ1чного розвитку аграрного сектора 

національної економіки, що відображають наукову новизну та виносяться на 

захист, полягають у такому: 

вперше: 

обrрунтовано концептуальні принципи еколого-економічного 
розвитку аграрного сектора економіки У країни на пріоритетних засадах, що 
відображають національну стратегію сталого розвитку та формують сучасні 
суспільні цінності у формі сприйняття аграрного розвитку як економ1чно 

необхідного, соціально наповненого та культурно різноманітного, ринково 
ефективного, екологічно збалансованого; 
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удосконалено: 
понятійно-категоріальний апарат науково-прикладного дослідження 

аграрного сектора, зокрема запропоновано категорію «сукупний аграрний 
продукт», що методологічно відображає основні аграрні процеси та результати 
сільськогосподарської діяльності, створення аграрної продукції за 
регламентованими параметрами, зокрема за рівнем якості та екологічної 
безпечності; 

. .. 
концептуалью напрями розвитку аграрно� системи в авторському 

визначенні та методологічному обrрунтуванні з виокремленням відповідної 
рівневої структури - мікрорівень, мезорівень, макрорівень, функціонування й 
управління процесами відтворення як окремих елементів системи, так і її 
інтегральної цілісності; 

набули подальшого розвитку: 
методологічні підходи до ощнювання ефективності галузевого 

. . . . . 
аграрного розвитку; на вІДмшу ВІД 1снуючих, запропоновано шдикатори 
ефективності галузей рослинництва, тваринництва за еколого-економічними 
параметрами й визначено їх характеристики у відповідних статистичних 
вибірках; 

елементи характеристики природно-ресурсного потенц1алу 
аграрного сектора України, зокрема, з використанням системно-структурного 
методу дослідження його компонентної, функціональної, територіальної 
(частково) структур та врахуванням існуючих антропогенних навантажень й 

. . 

еколопчних змш; · 
обrрунтування актуальних екологічних аспектів, що супроводжують 

аграрний розвиток виявляють себе в р1зних структурних формах, 
загальноеколопчних й агроекологічних процесах, економічних та соціальних 
наслідках; запропоновано до використання методичний підхід оцінювання 
екологічних ризиків (наявних та прогнозних) у аграрному секторі національної 
економіки та їх можливих виявів у практиц1 сшьського господарства; 

принципи вдосконалення державного регулювання нацюнального 
аграрного сектора на основі авторських пропозицій до оновлення мотиваційних 
цілей; економічних, соціальних та екологічних завдань; аграрної політики; 
напрямів реалізації базових принципів аграрного господарювання, зокрема на 
рівні основних виробничих галузей; результатів державної шдтримки; 
формування сучасної інфраструктури аграрного ринку. 

Практичне значення одержаних результатів визначається окресленням 
напрямш удосконалення еколого-економ1чного розвитку нацюнального 
аграрного сектора, пропозиціями сучасних екологічних мотивацій до розвитку 
системи аграрного господарювання, баченням перспектив формування 
сукупного аграрного продукту з прюритетами якост1 та еколопчно1 
безпечності. Результати дисертащиного дослідження використані 
Чернівецькою обласною радою у процесі розробки Програми соціально
економічного розвитку Чернівецької області на 2017 рік (довідка № 01-12/39-67 
від 23 .О 1.2018); Департаментом економічного розвитку Чернівецької обласно"�· 
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державної адмш1страції у дослідженні умов формування, підтримки та 
підвищення сталості регіональної економіки (довідка № О 1/847 від 11.09.2017); 
Департаментом агропромислового розвитку Чернівецької обласно1· державної 
адміністрації у процесі розробки регіональних програм аграрного розвитку 
(довідка № О 1-1/4-1877 від 09 .10.2017); використовуються у навчальному 
процесі Чернівецького національного університету імені ІОрія Федьковича 
(довідка № 15/15 .3293 від 27.11.2017). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеною, 
самостійно виконаною науковою працею. У сі наукові результати дослідження, 
викладені в дисертаційній роботі, отримані автором особисто. Конкретний 
внесок автора у спільно опублікованих працях зазначено у списку публікацій за 
темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати та положення 
дисертаційної роботи апробовані на: Міжнародній науково-практичнш 
конференції «Шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни» 
(м. Львів, 23-24 жовтня 2015 р.), IV Міжнародній науково-практичній 
конференції «Структурні трансформації національних економік в глобальному 
вимірі» (м. Миколаїв, 6 листопада 2015 р.), V Міжнародній науково-практичній 
конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» 
(м. Одеса, 15-16 вересня 2016 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній 
Шумпетерівській конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза lіlумпетера і 
сучасність: погляд із минулого в майбутнє» (м. Чернівці, 21-22 жовтня 2016 р.), 
Міжнародній науково-практичній конференції «Аграрна наука та освіта 
Поділля» (м. Кам'янець-Подільський, 14-16 березня 2017 р.), Науковому 
симпозіуму з міжнародною участю «Адаптивні стратегії розвитку підприємств 
харчової промисловості в умовах мінливого світу» (м. Одеса, 19 травня 
2017 р.), Науково-практичній конференції «Сталий розвиток місцевих громад: 
роль економічної освіти та науки» (м. Чернівці, 9-10 листопада 2017 р.), 
XIV Міжнародній науково-практичюи конференції молодих дослідників 
«Содружество наук. Барановичи - 2018» (м. Барановичі, Білорусь, 17 травня 
2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансування, 
інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в 
кризовій економіці» (м. Дніпро, 20 травня 2018 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 
19 праць загальним обсягом 9,49 друк. арк. (особисто автору належить 8,45

друк. арк.), у тому числі 1 параграф у колективній монографії (1,29 друк. арк.), 
4 статті у наукових фахових виданнях (3,17 друк. арк.), 5 статей у закордонних 
виданнях і виданнях України, внесених до міжнародних наукометричних баз 
(2,97 друк. арк.), 9 - у матеріалах конференцій (2,06 друк. арк.). 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 
складається з анотації (на 11 сторінках), вступу, трьох розділів, списку 
використаних джерел із 289 найменувань (на 31 сторінці), 1 О додатків (на 29 
сторінках). Робота містить 40 таблиць та 19 рисунків (з яких 23 займають повну 
сторінку). Дисертаційне дослідження викладено на 304 сторшках 
комп'ютерного тексту, з яких 221 сторінка основного тексту. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретико-методологічне обrрунтування еколого

економічного розвитку аграрного сектора» визначено понятійну сутність 
категорії «розвиток», окреслено складові функціонування аграрної системи як 
моделі еколого-економічного відтворення, аргументовано специфіку еколого-

. . .. . 

економ1чного розвитку аграрного сектора нацюнально1 економ1ки. 
Парадигма економічного розвитку в теорії економічної науки корелює із 

понятійним обrрунтуванням категорії «розвиток», концептуальним розглядом 
системи даної категор11, 11 змістовими параметрами, філософським 
обrрунтуванням, соціальним і екологічним спрямуванням. Доцільно поділити 

. . . . .. 

економ1чне розум1ння сутносп категор11 «розвиток» за окремими складовими, 
що мають елементне, явищне, цшьове, процесне, трансформаційне, 

. . . 

спонука.,тrьне, управшнське та шше методолопчне походження. 
У авторському трактуванні під категорією «розвиток» розуміється 

сукупність процесуальних змін, перетворень на рівні окремих економічних або 
комплексних систем ( соціально-економічних, еколого-економічних, економіко
технічних тощо) та відповідного системного забезпечення, системного управління, 
системних трансформацій, системного відтворення, системного оновлення. 

Як модель розвитку обрано інтегральну аграрну систему з урахуванням 'її 
особливостей за структурними та функціональними параметрами (рис. 1). 

-

-

-

Мікрорівень системи 
І 

Структурність системи 

Організація та 
самооргkюзащя як 

поєднан я 
антропогенних та 
природних компонент 
аграрної системи та 
взаємодій між ними у 
процес� сшьського 
господарювання; 
ЦІЛlСНlСТЬ аграрної 
системи з МОЖЛИВlСТЮ 

збалансування на 
OCHOBl окремих 
перебудов; 
. . . 

1єрарх1 ЧНlСТЬ 
. . штегративюсть 

та 

структур аграрної 
системи, збереженість 
аграрних станш 

І 

-

-

-

-

Аграрна система 

i 
Мезорівень системи 

І 

Функціональність системи 

Забезпечення ЦІЛЬОВИХ

функцій системи -

виробничих, 
комерційних, соціальних 
та їх реал1защя у формі 
сукупного аграрного 
продукту; 
поява нової якості 
аграрної системи, зокрема 
на OCHOBl еколопчних 
домшант; 
альтернативність ШЛЯХlВ

розвитку з урахуванням 
мотивацій до відтворення 
аграрної системи (як 
економ1чних, так 1 
екологічних); 
формування нових

споживчих ознак 

-

-

-

1 
Макрорівень системи 

І 

У правління процесами 

Управління 
процесами 
адаптивного розвитку 
аграрної системи до 
стану динамічної 
ршноваги; 
управшння ресурсами 
як елемент 
рацюнального 
природо-
користування; 
управшння 
комунікаціями на 
осною взаємо-
залежност1 системи 

. . . .  вщ внутр1шюх 1 
ЗОВНlШНІХ 

інформаційних 
потоюв 

Рис. 1. Методологічна структура аграрної системи 
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Аграрна система, за авторським баченням, - це складне явище у розвитку 

сільського господарювання та формування аграрних відносин, що має 

визначену матеріальну цілісність (частково умовну за рахунок природно

кліматичних складових) та просторову обмеженість (межі системи можуть бути 

в окремих випадках віртуальними), методично розглядається за показниками 

структурності, функціональності та управління процесами відтворення як окремих 

елементів системи, так і її інтегральної цілісності, практично на рівні окремих 

суб'єктів реалізується через технічні, технологічні, організаційні, комунікаційні 

та інші складові, потребує управління (зокрема у випадку реалізації природних 

компонент) з одночасними началами самоуправління з метою досягнення цілей 
. . . . 

розвитку та цшьових економ1чних, еколопчних, сощальних установок. 

Концепція аграрної системи як моделі еколого-економічного відтворення 

аграрного сектора та методологічної моделі їі структурно-функціональних 

параметрів охоплює: основні структурні елементи аграрної системи (за різним 

понятійна-категоріальним тлумаченням) біогеосферу, фітогеосферу, 

агросферу, екосистему, агроекосистему, біоценоз, агроландшафт тощо; основні 

функціональні процеси, що відображають динаміку, трансформації аграрної 

системи та визначають її продуктивні характеристики - економічні, технічні, 

екологічні та інші; цільові показники забезпечення й типізації розвитку 

аграрного сектора з порівняльних позицій. 

У практиці господарювання аграрна система є складною системою 
. . . . 

першого порядку, що включає макроршень, мезоршень та м1кроршень свого 

розвитку, фактично реалізується на рівні конкретного суб'єкта аграрного 

підприємництва (незалежно від величини та форми власності). За своєю 
. 

. 

економ1чною сутюстю аграрна система є складно оргаюзованою 

господарюючою системою, яка структурно охоплює сукупність самостійно 

функціонуючих та одночасно підпорядкованих підсистем ( систем другого 

порядку). Також важливим є мега- (наднаціональний) рівень і його вплив, 

аналіз світового, зокрема європейського досвіду щодо розвитку аграрної 

системи з позиції поєднання природних, економічних, соціальних складових. 

З екологічних позицій аграрне виробництво перебуває під впливом 

природно-кліматичних факторів і безпосередньо задіяне у комплексній 

агроекологічній системі. Тож є певна нелогічність у тому, що аграрний сектор, 

перебуваючи у тісній взаємодії з природою, продукує несприятливі екологічні 

наслідки. Наслідками агроекологічної невідповідності у сільському 

господарстві України є низька екологічна ефективність процесів: як базових 

виробничих, фінансово-економічних, підприємницьких тощо, так і 

супроводжуючих, пов' язаних із недостатнім екологічним розвитком сільських 

територій. Розв'язання існуючих проблем вважаємо за можливе здійснити на 

засадах концепції сталого розвитку аграрного сектора національної економіки 

як сучасної методологічної бази. 

Другий розділ «Аналіз умов еколого-економічного розвитку системи 

аграрного господарювання національної економіки» присвячений
. . . 

. . 

досшдженню чинниюв розвитку впчизняного аграрного сектора, ощнщ 

екологічних складових у системі аграрного господарювання, визначенню 
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впливу державного регулювання на еколого-економічний розвиток аграрного 
. .. . 

сектора нацюнально1 економ1ки. 
Сучасні напрями розвитку 

. ..

ВlТЧИЗНЯНОJ системи аграрного 
господарювання відзначаються залежністю від великої кількості чинників 
прямої та непрямої дії, внутрішніх і зовнішніх, регульованих і нерегульованих, 
позитивного й негативного впливу на відповідні процеси в основних галузях 
сільськогосподарського виробництва - рослинництві, тваринництві, зокрема у 
сфері землеробства й землекористування. Зазначено залежності між факторами 
та результативністю розвитку аграрного сектора за базовими фінансово
економічними показниками (індекс сільськогосподарської продукції, обсяги 
виробництва сільськогосподарської продукції за галузями рослинництва і 
тваринництва, продуктивність праці, чистий прибуток сільськогосподарських 
підприємств), кількісними ознаками взаємозалежних економічних, екологічних 

. . 

та соц�альних процесш. 

У концентрованому виразі стан аграрного сектора України 
характеризується кількісними та якісними змінами. Так, виробництво продукції 
у сільському господарстві України забезпечується більшою мірою галуззю 
рослинництва, де у 2017 році продукувалося 72,0% загального обсягу ( 61,5% у 
2000 році). У розрізі товаровиробників сільськогосподарської продукції слід 
зазначити, що нині даний випуск забезпечується здебільшого 
сільськогосподарськими підприємствами (на які припадало 56,4% та 38,4% у 
2017 і 2000 роках відповідно). Особливо виразне падіння частки господарств 
населення у виробництві продукції тваринництва (до 54,2% у 2017 порівняно з 
79,0% у 2000 році). При цьому, збільшення частки сільськогосподарських 
підприємств у загальному обсязі виробництва продукції проявляється не лише 
швидшими темпами нарощування обсягів виробництва (індекс 
сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах 
становив 253,5% у 2017 році порівняно з 2000 роком проти зростання 119,7% у 
господарствах населення), але і принциповими якісними змінами, зокрема -
обсягів виробленої продукції сільського господарства на одну особу (на рівні 
129,4% у сільськогосподарських підприємствах щодо господарств населення у 
2017 році проти співвідносних значень 62,3% у 2000 році). 

Разом із тим, аналіз системи аграрного господарювання як складної з 

погляду побудови й взаємодій з довкіллям потребує обгрунтування екологічних 
аспектів, що виявляються у різних структурних формах, агроекологічних і 

. . . . . 

загально-еколопчних процесах, економ1чних 1 сощальних насшдках. 
Виокремлення найбільш суттєвих екологічних навантажень, що 

супроводжують економічний розвиток України в цілому та окремих регіонів і 
секторів, як от забруднення атмосферного повітря, вод, rрунтів; зростання 
кількості відходів; розвиток деградаційних агроекологічних процесів, на 
кшталт ерозії rрунтів та інших, дозволило акцентувати увагу до основних 
екологічних проблем як таких, що не мають чітких поділів за галузями 

. . . 

господарювання, територ1ями, 1, вщповщно, вимагають оновлення 
загальнодержавних механізмів та актуалізації регіональних управлінських дій у 
сфері охорони довкілля, у тому числі на рівні територіальних громад. 



9 

З метою аналітичного оцінювання впливу сільського господарства на 

довкілля (на прикладі Чернівецької області) у дисертаційному дослідженні 

використана методика, регламентована Європейською агенщєю довюлля за 

групами екологічних параметрів (DPSIR) (табл. 1). 
Таблиця 1 

Екологічні параметри оцінювання стану довкілля 

Групи екологічних Ідентифікаційні ознаки 
параметрш 

РС - Рушійні сили Соціально-економічні фактори та види діяльності, що посилюють 
(D-Driving.fшce) або зменшують навантаження на довкілля 
Т-Тиск Пряме антропогенне навантаження на довкілля, що здійснюється 
(Р-Pressuгe) через викиди та скиди забруднюючих речовин, використання 

природних ресурсів 
С-Стан Поточний стан І тенденції навколишнього середовища, ЩО 

(S- State) включають також параметри якості основних складових довкілля 

В-Вплив Наслідки зміни довкілля для здоров'я населення, наслщки для 
(l-Jmpact) природи та біорізноманіття 
Р - Реагування Конкретні дії, що спрямовані на вирішення екологічних проблем 
(R - Response) 

Так, у рамках проведеного аналізу за фактором «Вплив» (Impact), нами 

розраховано коефіцієнт екологічної стабільності території для Чернівецької 

області на основі статистичних даних за період 2015-2016 рр. про структуру 

земельного фонду та з урахуванням площ окремих видів угідь та їх екологічних 

властивостей: 
r sі кі 40,1 х о+ 330,8 х 0,14 + 0,1 х 0,29 + 15,1 х о,38 + 30,2 х о,43 + 

к ---
-

---------------------------

ес - І si
- 40,1 + 330,8 + 0,1 + 15,1 + 30,2 + 

+185,5 х 0,50 + 40,9 х 0,62 + 67,8 х 0,68 + 20,0 х 0,79 + 242,8 х 1,0 
--------------------------= О 51

+185,5 + 40,9 + 67,8 + 20,0 + 242,8

де Sг площа угіддя і-виду, га; 

(l) 

Кі - коефіцієнт екологічних властивостей угідь і-го виду, який становить:
для забудованих територій і доріг 0,0; ріллі -- 0,14; виноградників - 0,29; лісосмуг -0,38 ;
багаторічних насаджень і чагарників - 0,43; городів - 0,50; сіножатей - 0,62; пасовищ -
0,68; ставків і боліт природного походження- 0,79; лісів природного походження - 1,0.

Порівняння отриманого значення коефіцієнта 0,51 з табличним значенням 

оцінки екологічного стану території дозволяє стверджувати, що територія 

Чернівецької області, залучена до системи сільського господарювання, за 

еколопчним оцінюванням належить до території з середнім рівнем 

стабільності. Одержане значення показника екологічного стану території 

корелює з середнім рівнем антропогенного навантаження та дозволяє зробити 

висновок про те, що аграрна територія області з екологічних позицій перебуває 

на межі до ускладнення екологічної ситуації, оскільки виснажуються природні 
рослинні резервації на рівні відповідних агроекологічних ландшафтів. 

Характеристика еколопчних складових системи аграрного 

господарювання здійснена з використанням двох концептуальних підходів: по

перше, обрано ракурс одночасного розгляду основних екологічних проблем, що 
. . 

супроводжують аграрний розвиток, та урахування ршня ВІДПОВІДНИХ



10 

. . . 

еколопчних ризиюв; по-друге, анал1з еколопчно ор1єнтованих заход1в 

державного регулювання, зокрема в регіональному розрізі, поєднано з 

економічно прийнятними позиціями, що спрямовує природоохоронну 

діяльність на комплексний еколого-економічний результат. 

Результати проведеного дослідження впливу державного регулювання на 

розвиток аграрного сектора національної економіки (за мотиваційними цілями, 

концептуальними платформами, регуляторними заходами, механізмами 

державної підтримки тощо), зокрема у поєднанні з ринковими змінами, 

дозволяють стверджувати про доцільність оптимізації системи державного 

регулювання розвитку аграрного сектора у розрізі зміни методолог11 

пріоритетів, використання регуляторних методів прийняття необхідних рішень у 

конкретних ситуаціях, аргументації завдань, визначення основних гравців, 
чіткого виокремлення необхідних рішень та адекватних заходів, розподілу 

обов' язків і відповідальності, першочергового урахування інтересів окремих 

(законодавчо визначених) цільових груп суб'єктів аграрного господарювання, 
. . . 

узгодження пропонованих заходш 1з поточною ринковою ситуац�єю та 
можливими ринковими змінами, оновлення підходів до оцінювання кінцевої 

еколого-економічної ситуації. 

Виконаний аналіз складових державного регулювання вітчизняного 
аграрного сектора - технічного регулювання, складових інтегрального розвитку 

аграрного ринку, формування сучасної ринково·і інфраструктури в аграрній 

сфері - дозволяє відзначити суттєві прогресивні зміни. Так, в основі 

формування вітчизняної системи технічного регулювання, а саме 

стандартизації та сертифікації, перебувають регламентовані та узгоджені із 
. . . . 

м1жнародною сшльнотою показники, техючю норми та нормативи, процедури 
оцінювання тощо; базовими передбачені показники якості та безпечності 

сільськогосподарської продукції. Створюються умови для поєднання системи 

державного регулювання та вшьного ринкового розвитку господарюючих 

суб'єктів, що сприяє зростанню вітчизняного аграрного бізнесу. Розвивається 

інфраструктура аграрного ринку України як за будовою, так і за 
результативністю функціонування, що дозволяє концентрувати споживчий попит 

на екологічно безпечних агропродовольчих товарних пропозиціях. 

У третьому розділі «Напрями вдосконалення еколого-економічного 

розвитку аграрного сектора національної економ1ки в сучасних 

штеграцшних умовах» визначено перспективи розвитку вІТчизняного 

аграрного сектора ( економічні, соціальні, екологічні виміри), обrрунтовано 

еколоп чю мотивац11 до розвитку системи вІТчизняного аграрного 
. . . . 

господарювання, визначено прюритети управшння яюстю та еколопчною 

безпечністю сукупного аграрного продукту. 
Перспективні направленості до вирішення стратегічних аграрних завдань 

охоплюють: організаційно-економічні позиції як механізми рівномірного 
розвитку різних форм аграрного господарювання в У країні, створення сучасних 
інтеграційних аграрних об'єднань логістичного типу, вдосконалення умов 
реалізації сільськогосподарської продукції, розширення збутових мереж на 
основі вдосконалення інфраструктури аграрного ринку; техніко-технологічні 
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позиції, що реашзуються за умов упровадження інноваційних технологій у 
процеси аграрного виробництва; еколого-економічні позиц11 аграрного 
господарювання як конфігурації збільшення використання відновлювальних 
ресурсів, їх реутилізації, зокрема відходів сільськогосподарського виробництва; 
соціально-економічні позиц11 як форми розвитку внутр1шнього ринку 
сільськогосподарської продукції за рахунок шдвищення купівельної 
спроможності населення України. 

Подальші перспективи розвитку аграрного сектора України на засадах 
екологізації залежатимуть від інтегрованого збалансування інтересів усіх 

. . . . . . . .  

зац�кавлених сторш: сусшльства в цшому, держави через вщповщю 1нститути, 
механізми державного регулювання й аграрної політики, аграрних 
господарюючих суб' єктів як конкретних носіїв упровадження прогресивних та 
економічно ефективних екологічних рішень. Одночасно важливе значення матиме 
поєднання різноспрямованих екологічних мотивацій - об'єктивних у формі 
обов'язкових екологічних вимог, нормативів, стандартів, технічних регламентів 
тощо, суб'єктивних як добровільних підприємницьких ініціатив екологічного 
спрямування, що можуть виявлятися не лише в інноваційних формах аграрного 
господарювання, але й інших видах діяльності (аграрного туризму, культурно
історичного й етнічного піднесення сільських територій) в єдину систему 
екологічних домінант розвитку аграрного сектора національної економіки. 
Йдеться про важливість різнопланових передумов до екологізації аграрного 
господарювання з метою визначення подальших цільових перспектив (табл. 2). 

Важливість зростання екологічних мотивацій у розвитку вітчизняного 
аграрного господарювання підтверджується світовою, зокрема європейською 
системою аграрного господарювання. Авторські пропозиції відображають 
цільові специфікації екологічно орієнтованого розвитку вітчизняного аграрного 
сектора, що ефективно поєднують екологічні цілі, агроекологічні наслідки та 
комерційні результати. Передумови до екологізації вітчизняної системи 
аграрного господарювання включають відповідні засоби регулювання аграрних 

. . . . . . 

процесш за еколопчно ор1єнтованими параметрами - оновлею сусшлью 
. . . . . . 

вщносини, нов1 методичю шдходи в державному регулюваню, еколопчно 
значиму та дієву аграрну політику, втілення загальної природоохоронної 
концепції, інноваційно-інвестиційні ресурси у сфері аграрного виробництва та 
ведення аграрного бізнесу, активізації екологічно орієнтованого руху сільських 
(територіальних) громад тощо. 

Необхідною умовою розвитку аграрної економіки України є удосконалення 
методологічних прийомів щодо визначення важливості екологічних концепцій, 
перехід від науково обrрунтованих цільових мотивацій до практичних установок 
їх забезпечення як на макрорівні ( аграрний сектор національної економіки та 
його основні складові - сільськогосподарське виробництво, аграрні відносини), 
так і на мікрорівні - умови господарювання окремих господарюючих суб' єктів. 
Слід актуалізувати (різними способами) екологічні цілі аграрного розвитку, 
знаходити позитивні зв' язки між екологічними мотиваціями аграрного розвитку 
та екологічними процесами (як самостійними, так і сукупними агроекологічними) 
й наслідками їх виявлення, втілювати їх у практику вітчизняного аграрного 
господарювання та прогресивного розвитку аграрних вщносин. 
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Таблиця 2 

Перспективи еколоrвацн впчизняно1 системи аграрного rосподатова�шя 

Засоби регулювання Спрямування 

аграрних процесІВ 

Суспільні відносини 

Державне регулювання 

Ринкове 

самоуправшння 

Аграрний бізнес 

Громадські ініціативи, 

ініціативи з боку 

окремих кооперативних 

об'єднань 

екологічно залежних аграрних процесів 

Розуміння сусшльством, зокрема сшьською громадою, 

необхідності переходу системи аграрного господарювання 

України на екологічні засади в теоретичному аспекті (на основі 

розповсюдження відповідної інформації), еволюційний розвиток 

(тривалий у часі) екологічно спрямованої культури сільського 

господарювання, перспективи розвитку сільських територій на 

соціально та екологічно орієнтованих засадах 

Формування нових методичних ПІДХОДІВ, д1євих механізмів 

екологізації аграрної системи на основ� екологічно значимої 

аграрної поштики, курсу на збалансування інтенсивного та 

екстенсивного (за окремими культурами) агроекологічного 

розвитку, удосконалення форм власності за рахунок збільшення 

приватної частки (на землю, лісові угіддя тощо) з обов'язковими 

умовами дотримання еколопчних норм господарювання, 

активне використання інноваційно-інвестиційних засобів у сфері 

аграрного виробництва, еколопчно ор1єнтованих методів 

аграрного господарювання 

Ефективне поєднання ринкових механізмів самоуправління та 

державного регулювання агроекологічних процесів, попиту та 

пропозиції на яюсну, еколопчно чисту сшьськогосподарську 

сировину, продукщю рослинництва та тваринництва, сукупних 

аграрних процесів та їх юнцевих резуньтапв як найбільш 

конкурентоспроможних в умовах сучасного світового ринку 

Від якості аграрного господарювання, зокрема екологічної 

складової, залежить практична реалізація соціально-економічної 

полпики держави у сфері виробництва й споживання 

продовольства належного р1вня якост1 та безпечності; 

формування комерційно обrрунтованого рІВня продуктивності 

галузей рослинництва 1 тваринництва як основи mдвищення 

прибутковості аграрної діяльності в цілому, зокрема екологічно 

орієнтованого аграрного виробництва як самостійної підгалузі 

Активізація еколопчного руху в Україні, впровадження у 

практику сшьського господарювання у русш загальної 

природоохоронної концепції; сприяння практичному 

впровадженню стандартІВ JSO 22000 «Системи менеджменту 

безпеки харчових продуктІВ», ISO 9001 :2008 «Система 

менеджменту якост1» 

Основою реалізац11 агроекологічних підходів є виокремлення найбільш 

дієвих екологічних мотивацій в аграрному розвитку у формі перспективних 

стратегічних завдань та конкретизації окремих тактичних р1шень до 1х 

практичної реалізації, ефективне поєднання еколопчних передумов, 
. . . . . . . 

еколопчних вимог, еколопчних р1шень та еколопчних насшдкш у систем� 

вітчизняного аграрного господарювання (рис. 2). 

Екологічні передумови відтвор·ення системи аграрного господарювання 

визначаються прийнятними природно-кліматичними умовами, якими володіє 

У країна, та значною кількістю інших відтворюваних природних ресурсів. 



13 

На базі цього сшд по-новому формулювати завдання вітчизняної аграрної 

політики, акцентуючи увагу на: 1) посиленні екологічних вимог для усіх 

суб' єктів аграрного господарювання; 2) забезпеченні прийнятних екологічних 

р1шень з обов'язковим урахуванням можливих еколопчних насшдюв. 

Методика впровадження таких мехаюзмш повинна бути достатньо
. 

. 
р1зноспрямованою, що дозволятиме в конкретних ринкових ситуац1ях та

окремих виявах глобалізаційних викликів приймати правильні рішення щодо

агарного розвитку (на різних рівнях - від державного регулювання до системи

менеджменту окремих суб'єктів господарювання), зокрема за комплексними 

еколопчними параметрами. 

Екологічні передумови Екологічні рішення 

- Аграрне природокористування як - Модернізація аграрної політики за

глобальне явище; новими соціально-економічними

- стушнь агроеколопчного завданнями та еколопчними

навантаження на довюлля; параметрами; 
- необхідність забезпечення - інноваційність аграрних реформ;

регламентованого ршня - сучасю механізми шдтримки 

продовольчої безпеки, якості та агроекологічного розвитку 

безпечності харчових продуктів України 

1 t 

Екологічні мотивації 

аграрного розвитку 

+ • 

Екологічні вимоги Екологічні наслідки 

- Агроекологічне законодавство - Сталий розвиток аграрних 

України; формувань та окремих 

- елементи екологізації аграрного господарських структур; 

природокористування за окремими - збалансоване вщновлення 

видами ресурсш - земельних, агроекологічних циклів у процесі 

водних, ландшафтних тощо; аграрного господарювання; 

- розвиток аграрного шдприємництва - виробництво вітчизняної аграрної

за р1зними спрямуваннями, продукції (органічна продукція) 

диверсифікація діяльності за сучасними екологічними 

суб'єктів стандартами 

Рис. 2. Складові екологічних мотивацій щодо розвитку аграрного сектора України 

Потенційні можливості вдосконалення ситуації в аграрному секторі 

України слід також реалізувати на основі прийняття конкретних екологічних 

рішень на рівні окремих аграрних угрупувань, ефективність яких буде 

корелювати із виробничими потужностями відповідних підприємств та їх 

мобільністю. Провідним завданням є цілеспрямовані д11, які дозволять 
оптимізувати виробничі й підприємницькі потужності (за кількісними та 

якісними показниками), за потреби - реструктуризувати аграрні підприємства, 

впроваджувати як результат аграрного виробництва ною види 

сільськогосподарської сировини та готової продукції, екологічно орієнтувати 

аграрні цикли (з урахуванням змін клімату, зокрема), вирощувати органічну 
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. . . . . . 

продукщю, ор1єнтуючи 11 торговельну реалващю на конкреп-п ринков1 

сегменти, враховуючи уподобання сучасних споживачів тощо. Обrрунтовані 

сучасю принципи виробництва в У країні оргаючно1 агропродовольчої 

продукції - соціальної важливості, агротехнічної досконалості, екологічної 

безпечності, ринкових переваг - слугуватимуть вагомим фактором еколого
економічного розвитку аграрного сектора національної економіки. 

Перспективи відтворення вітчизняного аграрного сектора на нових 

засадах слід зорієнтувати на створення сукупного агарного продукту високої 

якості й екологічної безпечності, що корелює із сучасними європейськими та 

світовими принципами. Сукупний аграрний продукт як категорія, в авторській 

методологічній розробці, представляє складну систему, що відображає процеси 
та результати сільськогосподарськоі: діяльності, охоплює природні, 

матеріально-технічні й людські ресурси, задіяні у основних агровиробничих 

циклах, відшкодовує (з певною періодичністю) інфраструктурні елементи 

аграрного господарювання, створюючи аграрну продукц1ю. 

На основі методично розробленої категорії «сукупний аграрний продукт» 

пропонуються складові управління процесами його створення - соціально

економ1чю передумови вдосконалення, агровиробничі ресурси, елементи 

поліпшення якості аграрної продукції, інтегральні спрямованості розвитку 
вітчизняного аграрного ринку. В основі пропозиц11 обrрунтоване 

забезпечення / використання параметрів якості та екологічної безпечності 
сукупного аграрного продукту, розподіл функціональних вимірів, а саме на 

рівні виробника, споживача, суспільства в цілому. Порівняльна характеристика 
показників якості та екологічної якості аграрної продукції - соціальних, 

технічних, технологічних, санітарно-гігієнічних, екологічних - відображає 

перспективи формування відповідних параметрів діяльності суб'єктів 

аграрного сектора національної економіки. 
Базові принципи системності аграрного розвитку слід реалізувати на рівні 

. . . . . 

шдтримання структур аграрних систем р1зного ршня складност1; динам1чних 

трансформацій, спрямованих взаємодій на рівні функціонування аграрних 

систем; результативності розвитку й удосконалення аграрних систем з 

відтворенням базових параметрів та інтеграційних процесів. Одночасно 

необхідно поєднувати різні форми регулювання аграрних відносин - державне, 

регіональне, місцеве (територіальне), ринкове саморегулювання. 

висновки 

У дисертаційній роботі вир1шено важливе наукове завдання розробки 
. . 

теоретичних, науково-методичних 1 прикладних положень та напрямш еколого-
економічного розвитку аграрного сектора національної економіки. Основні 

результати проведеного дослідження, висновки і пропозиції удосконалення такі: 

1. Предметні методолопчю наповнення категорії «розвиток» є
відображенням складних процесів, що мають теоретичні вияви у 

філософському, соціальному, політичному, гуманітарному, екологічному та 
інших напрямах, у економічній думці стосуються мотиваційних соціально-
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економічних й екологічних цілей і методично обrрунтованих заходів їх 

практичного виконання, зокрема у формі вдосконалення аграрного секторального 

розвитку економіки, з позицій методології адаптації, інноваційних підходів, 

ринкової реалізації науково-технічного потенціалу, впровадження принципів 

системності, забезпечення сталості розвитку за інтегральними показниками. 

2. Запропонована методологічна модель еколого-економічного розвитку

у формі аграрно'�· системи включає такі рівневі підсистеми як макросистему, 

мезосистему, мікросистему, які, у свою чергу, відображають структурність, 

функціональність аграрної системи та зазнають цільового управлінського 

впливу, що дозволяє розглядати еколого-економічну сутність аграрної системи 

в 11 взаємод11 з природно-техногенними, ресурсно-технолопчними, 

комунікаційна-інформаційними та деякими іншими підсистемами. Водночас 

мега- (наднаціональний) рівень перебуває за межами внутрішньоукраїнського 

управшнського впливу. 

З. Обгрунтовані концептуалью 

впчизняного аграрного сектора за 

відображено через відповідні ринкові 

засади специфікацій розвитку 

еколого-економ1чним спрямуванням 

й інституційні складові. Проведений 

методологічний аналіз стратегічних напрямів у взаємозалежному розвитку 

аграрного виробництва та аграрних відносин дозволяє оцінювати поточний 

рівень використання й екологічного відтворення ресурсів у галузевому поступі, 

відповідність аграрної полпики України з позицій сучасних ринкових 

взаємодій, споживання аграрної продукції, розвитку сільських територій, 

формування аграрних громад, аграрних спілок. 

4. Оцінені фактори і стан розвитку вітчизняного аграрного сектора в

контексті використання ресурсів, сільськогосподарського виробництва через 

систему землеробства й землекористування, за галузевими ознаками в 
. . . . .

рослинництв�, тваринництю демонструють як негативю, так 1 позитивю 

тенденції. Запропоновано (й реалізовано в дисертаційному дослідженні) 

оціночні підходи й індикаторні оцінювання дії природно-кліматичних чинників, 

що одночасно відображають результативність аграрного виробництва за 

відповідним галузевим спрямуванням. Проведений анашз ефективності 

аграрного розвитку артикулює окремі події та аргументує їх вирішення на 

осною вщповідних управлінських механізмів-реакцій. 

5. За результатами проведеного аналізу екологічних залежностей у

системі агарного господарювання виявлено причини значного обсягу 

екологічних ризиків, пов'язаних із забрудненням та окремими деструктивними 

змінами основних природних сфер, безпосередньо або опосередковано задіяних 

у формуванні культури ведення системи землеробства, галузей рослинництва, 

тваринництва, зменшенням культурного й природного біорізноманіття як 

насшдок сільськогосподарської діяльності. Відзначені екологічні 

невідповідності, зумовлею незбалансованим (і слабоконтрольованим) 

споживанням х1м1чних синтетичних речовин, а саме мінеральних добрив, 

пестицидів та інших небезпечних агрохімікатів, недостатністю екологічно 

спрямованих практичних заходів щодо утилізації й реутилізації відходів 

сільськогосподарського виробництва, зростанням монокультурності рослин. 
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б. Виконане авторське дослідження впливу державного регулювання на 
еколого-економічний розвиток аграрного сектора національної економіки 
дозволяє констатувати значні прогресивні зміни в даній сфері через 
виокремлення сучасних мотиваційний цілей та концептуальних платформ 
"іхнього забезпечення, розробку й впровадження нових управлінських підходів, 

. . . . 

штегральне поєднання сощально-економ1чних, техючних та еколопчних 
завдань розвитку основних галузей агропродовольчої системи загалом. 
Відзначено вагомість розробок й впровадження окремих механізмів оптимізації 
ринкового розвитку аграрного сектора У країни з позицш державного 
регулювання, зокрема щодо реформування інфраструктури аграрного ринку, 
що дозволяє інтегрувати суб'єктів аграрного господарювання у реальне ринкове 

. . ... . ..

середовище, сприяє прискоренню процес1в реал1зац11 сшьськогосподарсько1 
продукції, зменшенню втрат, зростанню прибутковості аграрного бізнесу. 

7. З огляду важливості практичної реалізації концепції сталого розвитку
вітчизняного аграрного сектора розроблено (з одночасним авторським 
обrрунтуванням) принципи збалансування аграрного розвитку за ключовими 

. . . . 

економ1чними, сощальними, еколопчними критер1ями, регуляторними 
механізмами поєднання основних виробничих аграрних процесів, вхщних та 
вихідних потоків аграрної системи. Запропоновано механізми поєднання 
інтенсивних й екстенсивних шляхів галузевого аграрного розвитку, 
рівноважного поєднання економічної прибутковості, соціального зростання, 
екологічної забезпеченості; визначено необхідні управлінські дії, форми 

. . . 

регулювання аграрних вщносин за цшьовими мотиващями. 
8. Реалізація екологічних мотивацій розвитку системи вітчизняного

аграрного господарювання як цільової перспективи потребує зміни соціальних 
та індивідуальних стереотипів сприйняття цінності природи загалом, 
використання екологічно орієнтованих управлінських дій у аграрній сфері, 
прийняття конкретних природоохоронних рішень на рівні аграрних 
підприємств як господарюючих суб'єктів, що практично поєднують екологічні 
передумови, екологічні вимоги, екологічні рішення та екологічні наслідки. Ці 
позиції конкретизують розроблені в дисертаційному дослідженні принципи 
класифікації екологічних мотивацій за рівнем сприйняття, призначенням, 
походженням, ступенем задоволення потреб, широтою охоплення, наслідками 
реалізації. Пропонується виокремлення цільових специфікацій екологічно 

. . . 

спрямованого розвитку аграрного сектора на р1вю сшьськогосподарського 
виробництва й аграрних відносин як єдиного цілого, що передбачає чітке 
визначення еколопчних цілей, обrрунтування агроекологічних наслідків 
відповідних аграрних процесш та одночасне одержання прибутку вщ 
здійснення сільськогосподарської діяльності. 

9. Удосконалення процесів управління якістю та екологічною 
безпечністю аграрного продукту в авторському обrрунтуванні передбачає нові 

. . . . . . . 

методолопчю шдходи, управшнсью впливи на реал1защю перспектив 
формування інтегрованих якісних параметрів у аграрному секторі України, 
показників економічної, екологічної та споживчої якості. Аргументовано (з 
використанням маркетингових інструментів) доцільність виробництва в Україні 
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органічної продукціі' як альтернативної за принципами соціальної важливості, 

економічної ефективності, агротехнічної досконалості, екологічної безпечності, 
ринкових переваг. 
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АНОТАЦІЯ 

Меглей В.І. Еколого-економічний розвиток аграрного сектора 

національної економіки. - Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. 
- Подільський державний аграрно-технічний університет, Міністерство освіти і
науки України. -Кам'янець-Подільський, 2018.

Дисертація присвячена досшдженню теоретичних, методичних 
. . . 

практичних аспектш еколопчного та економ1чного розвитку аграрного сектора 
національної економіки як взаємозалежних і взаємодоповнюючих. 
Обrрунтовано специфіку розвитку аграрного сектора національної економіки в 
розрізі методологічних пошуків прогресивних методів у сфері аграрного 
виробництва та аграрних відносин як економічної основи сшьського 
господарювання й одночасних виявів супроводжуючих екологічних процесів. 

У роботі проведено аналіз ефективності вітчизняного аграрного розвитку 
за показниками валового збору сільськогосподарської продукції, динаміки 
виробництва й урожайності базових аграрних культур, ступеня оптимізації 
структури посівних площ, рівня рентабельності окремих виробництв у 
тваринництв�, структури реал1зац11 продукцн сшьськогосподарськими 
підприємствами на ринку. Виконано дослідження стану довкілля за 
агроекологічними показниками: за основними видами забруднювачів, викидами 
шкідливих речовин, станом біорізноманіття на рівні агроландшафтів. 

Перспективні направленості до вирішення стратегічних аграрних завдань, 
у авторському обrрунтуванні, включають: організаційно-економічні позиції як 
механізми до рівномірного розвитку різних форм аграрного господарювання в 
Україні; техніко-технологічні позиції, що реалізуються за умов впровадження 
інноваційних технологій у процеси аграрного виробництва; еколого-економічні 
позиції аграрного господарювання як конфігурації збільшення використання 
відновлювальних ресурсів, реутилізації відходів аграрного виробництва. 

Ключові слова: еколого-економічний розвиток, аграрний сектор, екологічні 
мотивації, аграрний продукт. 



20 

АННОТАЦИЯ 

Меглей В.И. Зколого-зкономическое развитие аграрного сектора 
национальной зкономики. - Квалификационнь1й научнь1й труд на правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата зкономических наук 
по специальности 08.00.03 зкономика и управление национальнь1м 
хазяйством. - Подольский государственньтй аграрно-технический университет, 
Министерство образования и науки Украиньт. - Каменец-Подольский, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию теоретических, методических и 
практических аспектов зкологического и зкономическоrо развития аграрного 
сектора национальной зкономики как взаимосвязаннь1х и взаимодополняющих. 

Обоснованно специфику развития аграрного сектора национальной зкономики 
в разрезе методологических поисков прогрессивнь1х методов в сфере аграрного 

производства и аграрнь1х отношений как зкономической основь1 сельского 
хозяйствования и одновременнь1х проявлений сопутствующих зкологических 
процессов. 

В работе проведен анализ зффективности отечественного аграрного 
развития по показателям валового сбора сельскохозяйственной продукции, 
динамики производства и урожайности базовьrх аграрнь1х культур, степени 

оптимизации структурьт посевньrх площадей, уровня рентабельности отдельньтх 
производств в животноводстве, структурь1 рьшочной реализации продукции 

сельскохозяйственнь1ми предприятиями. Вьшолнень1 исследования состояния 
окружающей средь1 по агрозкологическим показателям: по основньтм видам 
загрязнителей, вь1бросам вреднь1х веществ, по состоянию биоразнообразия на 
уровне агроландшафтов. 

Перспективнь1е направленности к решению стратегических аграрнь1х 
задач, в авторском обосновании, включают: организационно-зкономические 
позиции как механизмь1 к равномерному развитию различньrх форм аграрного 

хозяйствования в Украине; технико-технологические позиции, которь1е 
реализуются в условиях внедрения инновационнь1х технологий в процессьт 
аграрного производства; зколого-зкономические позиции аграрного 
хозяйствования как конфигурации увеличение использования возобновляемьтх 

ресурсов, реутилизации отходов аграрного производства. 

Ключевь1е слова: зколого-зкономическое развитие, аграрнь1й сектор, 
зкологические мотивации, аграрнь1й продукт. 

SUMMARY 

Meglei V.І. Ecological and economic development of the agrarian sector of 

the national economy. - Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 
The thesis for а scientific degree of the Candidate of Economic Sciences, 
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and Engineering University in Podilya. - Kamianets-Podilskyi, 2018. 

The dissertation is devoted to the study of theoretical and practical aspects of 
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the ecological and economic development of the agraгian sectoг of the national 
economy as interdependent and complemeпtaгy in а changing maгket environment. 
The conceptual principles of the ecological and economic development of the 
agra:rian sector of economy of Ukтaine are grounded on new pI"inciples tl1at гeflect the 

national stгategy of sustainable development and form the modem social values in the 
form of sensation of agI"arian development as economically necessary, socially filled 

and culturally expressed, maгket-efficient, enviroшnentally balanced. The specifics of 
ecological and economic development of the agrarian sector of the national economy 
are argued in the context of methodological seaгches of progгessive methods in the 
field of agrarian pгoduction and agrarian гelations as the economic basis of 
agгiculture and simultaneous displays of the accompanying ecological processes. 

The analysis of the conditions of ecological and economic development of the 
agrarian economy of the national economy is сапіеd out in the dissertation гesearch, 
as well as the conside1·ation of the factoгs influencing the сштеnt directions of 
development of the domestic agrarian sectoг is done, the ecological components in 

system of the agrarian economy of Ukтaine are assessed, the influence of state 
i-egulation on the ecological and economic development of the domestic ag1·aгian 
sector is characterized. The conducted analysis of the effectiveness of agrarian 

development (Ьу indicators of gross agricultural production, dynamics of production 
and productivity of basic agricultural crops, the degree of optimization of the 

stгucture of crops, the level of profitability of individual livestock productions, the 
structure of sales of agгicultural products in the mai·ket) justifies individual events 
and argues their solutions on the basis of thc appropriate managerial mechanisms and 
reactions. The conducted study of the state of the enviгoшnent Ьу agro ecological 
indicators (namely Ьу the main types of pollutants, emissions of harmful substances, 
the state of biodiversity at the level of agrolandscapes) outlines the main causes and 

environmental consequences of the formation of agгicultural waste and reflects the 
lack of modeгn methods and environmental tools fог the development of the situation 
in а positive direction. 

Peгspective directions for the solution of strategic agrarian tasks include: 
oгganizational and economic positions as шechanisms for the uniform development 
of various foгms of agrarian economy in Ukтaine, creation of modem integrational 

agrarian associations of logistic type, improvement of conditions for the sale of 

agricultuгal pгoducts, expansion of sales netwoгks on the basis of improvement of the 

infrastructure of the agraгian maгket etc; technical and technological positions, that 
аге realized in the conditions of implementation of innovative technologies in the 
processes of agrarian production; ecological and economic positions of agraгian 
economy as а configuгation of increased use of гenewable resouгces, re-utilization of 
agricultural pгoduction waste. 

The conducted гeseaгches allow offering the conceptual supplements to the 
consumer agricultural policy, creation of conditions for saturation of the agrarian 
market Ьу high-quality and safe Ukтainian agricultural products. 

Кеу words: ecological and economic development, agrarian sector, ecological 
motivation, agrarian product. 




