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Обгрунтовано, що сучасний концепт впровадження моделі екологічно чистого виробництва в агропромисловій
сфері має базуватися на наступних інституціональних передумовах: умонтування в національну аграрну політику
окремих Цілей сталого розвитку, затверджених ООН; гармонізація вітчизняних та європейських регламентів безпеч-
ності та якості харчових продуктів; впровадження служб сільськогосподарського дорадництва; інституціоналізація
преференцій суб'єктам аграрного та переробно-харчового підприємництва, які впроваджують проекти екологізації
виробництва сільськогосподарської сировини та готових харчових продуктів. Встановлено, що основною передумо-
вою екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері України є екологічно орієнтоване сільськогосподарське
виробництво, побудоване на впровадженні систем грунтозахисного та органічного землеробства, забезпеченні ба-
лансу застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів і гербіцидів, формуванні системи субстратів по-
глинання шкідливих речовин, екологічному реінжинірингу використання забруднених радіонуклідами грунтів та ви-
користанні сидератних добрив.

It has been substantiated that the modern concept of implementing an environmentally-clean production model in
the agro-industrial field should be based on the following institutional conditions: incorporation of the separate
Sustainable Development Goals set by the United Nations into the national agricultural policy; harmonization of domestic
and European regulations on the safety and quality of food products; introduction of agricultural advisory services;
institutionalization of preferences for agrarian and processing and food businesses, which implement projects on
ecologization of agricultural raw materials and ready-made food production. It has been established that the ecologically-
oriented agricultural production based on the implementation of soil protection and organic farming systems, ensuring
balanced application of organic and mineral fertilizers, as well as pesticides and herbicides, formation of a system of
substrates for the absorption of harmful substances, environmental reengineering of the use of radionuclides-contaminated
soils and use of green manure are the main preconditions for environmentally-clean production in the agro-industrial
field of Ukraine.
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відкриває значні перспективи перед Україною
в частині експорту на світовий ринок як сіль-
ськогосподарської сировини, так і готових хар-
чових продуктів. У структурі українського аг-
рарного експорту в останні роки чітко про-
слідковується тенденція зростання питомої
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ваги сільськогосподарської продукції і відпов-
ідно зниження частки готових харчових про-
дуктів. Тобто має місце посилення сировинної
спрямованості експортних поставок продукції
вітчизняного АПК і зниження обсягів прода-
жу за кордон продукції з високою доданою
вартістю. Логіка сьогодення вимагає перелом-
лення такої негативної тенденції через
збільшення обсягів виробництва і експорту го-
тової продукції переробно-харчових вироб-
ництв. Натомість відсутність ефективної сис-
теми державної підтримки виробників харчо-
вих продуктів, техніко-технологічна відста-
лість вітчизняної виробничо-технічної бази
переробно-харчових виробництв, невідпо-
відність харчової продукції міжнародним рег-
ламентам та стандартам накладають об'єктивні
обмеження на перспективи швидкого нарощен-
ня обсягів експорту продукції харчової про-
дукції і завоювання нових перспективних ніш
на ринках високорозвинених країн. Значною
конкурентною перевагою вітчизняних вироб-
ників харчових продуктів над виробниками ви-
сокорозвинених країн, які домінують на світо-
вому ринку завдяки нижчим показникам енер-
го- та ресурсомісткості виробництва продо-
вольства, а також завдяки перманентному
удосконаленню техніко-технологічного рівня
виробництва, є суттєве збільшення обсягів ви-
робництва готових харчових продуктів на ос-
нові впровадження технологій екологічно чис-
того виробництва в агропромисловій сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У працях вітчизняних вчених проблемати-
ка впровадження екологічно чистого вироб-
ництва в окремі сегменти АПК розглядається
вже тривалий період, що значною мірою зумов-
лено необхідністю розробки організаційно-
економічних механізмів мінімізації негативно-
го впливу забруднення навколишнього природ-
ного середовища внаслідок аварії на Чорно-
бильській АЕС на виробництво сільськогоспо-
дарської і харчової продукції, усунення
наслідків іншого деструктивного техногенно-
го та антропогенного впливу на природно-ре-
сурсну базу сільськогосподарського виробниц-
тва, нарощення конкурентних переваг вітчиз-
няних товаровиробників на зовнішніх ринках
продовольства за рахунок застосування ме-
тодів та технологій органічного землеробства
[1—9].

Прикметною рисою значної кількості до-
сліджень є обгрунтування доцільності форму-
вання комплексного підходу до впровадження

екологічно чистого виробництва, зокрема у
сільськогосподарський та переробний сегмент
АПК [1; 6]. Розкриваючи мультиплікативний
вплив технологій екологічно чистого виробниц-
тва на процес суспільного відтворення, Б. Бур-
кинський стверджує, що розвиток екологічно
чистого виробництва сприяє формуванню
ефективних економічних засад розв'язання
екологічних проблем, насамперед у промисло-
вому, паливно-енергетичному, агропромисло-
вому, транспортному, житлово-комунальному
секторах економіки, в інфраструктурі надання
послуг, у виробничій та соціальній сферах [1].
Екологічно чисті виробництва, на переконан-
ня О. Нікішиної та Г. Корчаковської, стають ви-
сокорентабельною сферою економічної діяль-
ності, формуючи один з найбільш доходних
видів підприємництва, пов'язаних з виробниц-
твом, яке є значно дбайливішим до природно-
го середовища, враховує весь "життєвий цикл"
продукції. Ефект від впровадження екологіч-
но чистих виробництв може бути як економіч-
ним, пов'язаним зі збільшенням прибутковості
виробництва, так і екологічним, пов'язаним зі
зменшенням негативного впливу підприємства
на природне середовище [5].

Виходячи з багатофункціональної спрямо-
ваності передумов та складових екологічно чи-
стого виробництва, О. Котикова та Ю. Юрчен-
ко констатують таке: у виробничій сфері еко-
логічно чисте виробництво — це зменшення ма-
теріальних та енергетичних витрат підпри-
ємств, вилучення з виробничого процесу ток-
сичних матеріалів, зменшення кількості й рівня
токсичності усіх викидів і відходів до виходу їх
із виробничого процесу; стосовно продукції,
екологічно чисте виробництво — це зменшен-
ня негативного впливу на навколишнє середо-
вище на протязі всього життєвого циклу това-
ру, тобто від добування сировини для вироб-
ництва й до перетворення продукції у відходи
[3].

У контексті доцільності масштабного впро-
вадження технологій екологічно чистого вироб-
ництва в аграрний сектор заслуговує на увагу
підхід О. Михайлюк, згідно якого модель еко-
логічно чистого виробництва навіть за умови
більш високого рівня її затратності порівняно з
традиційною для України сировинною моделлю
розвитку сільськогосподарського та переробно-
го сегменту АПК є більш прийнятною як з огля-
ду на короткострокову, так і на довгострокову
перспективу. Зокрема, на думку вченого, еколо-
гічно чисте виробництво має суттєві переваги,
оскільки забезпечує збереження якісних
грунтів, нерозповсюдження ГМО-культур,
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створення якісних продуктів харчування, збере-
ження здоров'я нації, орієнтацію експорту не
просто на продовольство, а й на екологічно чи-
сте продовольство, а також створення екологі-
чно чистої продукції в харчовій промисловості
через сертифікацію технологій виробництва
продукції, які б виключали використання забо-
ронених або сумнівних домішок, консервантів,
стабілізаторів та інших речовин [4].

Інша частина досліджень присвячена окре-
мим аспектам забезпечення екологічно чисто-
го виробництва в агропромисловій сфері, зок-
рема розвитку екологобезпечного кормови-
робництва як необхідної передумови вироб-
ництва екологічно чистої продукції тваринниц-
тва [7], використанню екологічно чистих тех-
нологій енергозабезпечення на підприємствах
харчової промисловості [2], екологізації ви-
робництва окремих видів харчових продуктів
та напоїв [3; 8], особливостям ведення орга-
нічного землеробства, яке створює сировинну
базу для виробництва якісних екологобезпеч-
них харчових продуктів [9].

Водночас недостатньо опрацьованими є
підходи стосовно формування сприятливого
інституціонального середовища впровадження
екологічно чистого виробництва у всіх фазах
агропродуктового ланцюга з огляду на незадо-
вільне консультативне забезпечення суб'єктів
аграрного підприємництва стосовно можливих
вигод та переваг від нарощення потенціалу
органічного та грунтозахисного землеробства,
надмірно уніфікований набір методів та інстру-
ментів фіскального та кредитного стимулюван-
ня впровадження технологій екологічного чи-
стого виробництва у сільськогосподарський та
переробно-харчовий сегмент АПК, повільну
імплементацію комплексу природоохоронних
директив Європейського Союзу, які створюють
люфти для припливу іноземних інвестицій з
огляду на гармонізацію вітчизняних та євро-
пейських регламентів та стандартів еколого-
безпечного господарювання в аграрній сфері.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є формування сучасного кон-

цепту впровадження моделі екологічно чисто-
го виробництва в агропромислову сферу Украї-
ни з врахуванням ресурсних потоків, функціо-
нальних та виробничо-технічних зв'язків між
окремим фазами агропродуктового ланцюга.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Впровадження моделі екологічно чистого
виробництва в агропромислову сферу покли-

кане забезпечити досягнення як економічних,
так і екологічних пріоритетів, оскільки збіль-
шення обсягів виробництва екологічно безпеч-
ної продукції супроводжується використанням
систем органічного землеробства і відповідно
зниженням рівня забрудненості грунтів та на-
вколишнього середовища, а також створює
конкурентні переваги вітчизняним товарови-
робникам на світовому ринку.

Конкурентні переваги досягаються завдяки
високим стандартам екологічної безпечності
сільськогосподарської продукції на основі ви-
користання методів та технологій органічного
землеробства. Досягнення українськими ви-
робниками переваг над конкурентами за раху-
нок продуктивності та цінових факторів є над-
то проблематичним, оскільки іноземні вироб-
ники, як правило виробники високорозвинених
країн, отримують неспівставні з українськими
обсяги фінансової підтримки. Звичайно, що
також мають місце конкурентні переваги віт-
чизняних виробників окремих видів сільсько-
господарської продукції над іноземними зав-
дяки унікальним природно-ресурсним умовам
ведення сільськогосподарського виробництва.

Органічними або екологічно чистими вва-
жаються продукти, виготовлені з дотриманням
визначених екологічних стандартів на всіх тех-
нологічних та реалізаційних етапах. При вироб-
ництві органічних продуктів застосовують тех-
нології максимального збереження поживних
речовин. Для цього повністю відмовляються від
ароматизаторів, барвників, консервантів та ге-
нетично модифікованих організмів. Забороне-
но рафінування, мінералізація та інші техно-
логічні операції, які зменшують поживні влас-
тивості продукту. До того ж, матеріали для упа-
кування екологічно чистого продукту виготов-
ляються з натуральної сировини.

Ведення органічного землеробства базуєть-
ся на застосуванні мінімального обробітку
грунту та відмови від отрутохімікатів і міне-
ральних добрив. Такий підхід відновлює баланс
поживних речовин у грунті, нормалізує робо-
ту живих організмів, збільшує вміст гумусу і,
як результат, — підвищує урожайність сіль-
ськогосподарських культур. Однак перехід на
органічне господарювання є тривалим та не га-
рантує швидкої віддачі [9].

Базовою передумовою впровадження еко-
логічно чистого виробництва у агропромисло-
ву сферу України є виробництво сільськогос-
подарської сировини на основі збалансовано-
го використання органічних та мінеральних
добрив у відповідності до науково обгрунтова-
них норм внесення поживних речовин. Аналіз
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основних тенденцій використання органічних
та мінеральних добрив під урожай в цілому по
Україні демонструє низхідну тенденцію в ди-
наміці використання органіки (скорочення
відбулося в рази), а також поступове нарощен-
ня обсягів внесення фосфорних та калійних
добрив в останні роки після суттєвого про-
сідання на початку 2000-х років (рис. 1).

Значне скорочення обсягів внесення орган-
ічних добрив (у 2016 році порівняно з 1990 ро-
ком обсяги внесення органічних добрив змен-
шилися у 28 разів, порівняно з 2000 роком — у
3,1 разу) при тому, що посівна площа у 2016 ро-
ці порівняно з 1990 роком зменшилася на 40%,
означає погіршення рівня екологічності веден-
ня сільськогосподарського виробництва і
відповідно звуження ресурсної бази екологіч-
ного чистого виробництва вже у переробно-
харчовому сегменті АПК. При тому, що у 2016
році порівняно з 1990 роком обсяги внесення
мінеральних добрив зменшилися на 59%, а по-
рівняно з 2000 роком навіть збільшилися в 6
разів.

Тобто в основному значне скорочення об-
сягів внесення мінеральних добрив під урожай
відбувалося в 90-х роках минулого століття,
коли відбувалася масова руйнація крупното-
варних сільськогосподарських виробництв.
Поступове відновлення обсягів внесення міне-
ральних добрив відбувалося у зв'язку із

зміцненням позицій сільськогосподарських
підприємств, які входять у вертикально інтег-
ровані агропромислові об'єднання холдингово-
го типу, які завдяки високій концентрації інве-
стиційного капіталу мають можливість придба-
вати мінеральні добрива.

Також про не надто сприятливі передумо-
ви для нарощення обсягів виробництва еколо-
гічно чистої сільськогосподарської сировини
свідчить висока частка застосування пести-
цидів у загальній площі застосування захисту
рослин. У 2010—2016 рр. цей показник коли-
вався в межах 88,5—96,3% (рис. 2). Пестициди
мають значну кількість видів, оскільки вико-
ристовуються для знищення, контролю за роз-
множенням та попередженням появи тварин-
них, мікробіологічних чи рослинних
шкідників.

Як правило, суб'єкти малого та середнього
аграрного бізнесу використовують незначну
специфікацію пестицидів, що не наносить та-
кого негативного впливу на довкілля, ніж ви-
користання широкого спектра пестицидів
сільськогосподарськими підприємствами, які
входять у горизонтально та вертикально інтег-
ровані агропромислові об'єднання. Тобто і в
цьому плані малий і середній бізнес є більш
прийнятним для нарощення потенціалу вироб-
ництва екологічно чистої, зокрема органічної,
сільськогосподарської сировини.
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Рис. 1. Обсяги внесення мінеральних та органічних добрив і загальна посівна площа
сільськогосподарських культур у 1990—2016 рр.

Джерело: за даними Державної служби статистики України.
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Для досягнення пріоритетів нарощення мас-
штабів екологічно чистого виробництва в агро-
промисловій сфері необхідно усунути таку
інституціональну пастку в секторі сільськогос-
подарського виробництва як інформаційний
вакуум особливо для малих та середніх вироб-
ників в частині переваг та вигод від збільшення
обсягів виробництва екологічно безпечної
сільськогосподарської продукції, в тому числі
і органічної продукції. Доцільність усунення
такої інституціональної пастки в системі впро-
вадження моделі екологічно чистого виробниц-
тва зумовлена, за версією В. Оскольського, та-
кож тим, що інфраструктура ринку органічної
продукції ще недостатньо розвинута, тому ви-
робники обмежені в застосуванні маркетинго-
вих підходів для просування товарів. Слабкі
нормативна база та відповідна система серти-
фікації створюють на шляху виробників чистої
продукції багато труднощів, у тому числі й під
час її позиціонування на ринку [6].

Вибір стратегічних пріоритетів та впровад-
ження моделі екологічно чистого виробництва
в агропромисловій сфері вимагає формування
комплексу інституціональних передумов, які
дозволять забезпечити синхронізацію держав-
ної політики в цьому напрямку з міжнародни-
ми правилами та нормами, а також створити
необхідне консультативне та фінансове супро-
водження.

В умовах українських реалій, коли великі
сільськогосподарські виробники зорієнтовані
на виробництво сировини, яка у переважній
більшості спрямовується на експорт, і тут го-
ловною детермінантою формування виробни-

чої програми виступає максимізація врожай-
ності за рахунок використання каталізаторів
росту та засобів захисту рослин, саме сектор
малого та середнього бізнесу може виступити
полігоном для впровадження сучасних методів
та технологій екологізації сільськогосподарсь-
кого виробництва, зокрема виробництва сиро-
вини для переробно-харчових виробництв. У
зв'язку із скрутним фінансовим становищем
цієї категорії сільськогосподарських вироб-
ників через орієнтацію системи державної
фінансової підтримки на великий аграрний
бізнес можливості стосовно впровадження
еколого орієнтованих систем господарювання
є обмеженими. Також інвестиційний дефіцит у
цій групі виробників сільськогосподарської
продукції консервується через відсутність на-
лежної системи інформування та консульту-
вання державою та місцевим самоврядуванням
малого і середнього бізнесу стосовно можли-
востей отримання преференцій у зв'язку з ви-
користанням методів та технологій забезпечен-
ня виробництва екологічно безпечної сільсько-
господарської продукції.

Заповненням інституціональної прогалини
в системі інформування та консультування ви-
робників екологічно чистої сільськогоспо-
дарської продукції стане реальне впроваджен-
ня інституту сільськогосподарського дорад-
ництва в регуляторну систему управління
сільським господарством. Служби сільськогос-
подарського дорадництва за сприяння місцево-
го самоврядування мають надати суб'єктам
аграрного підприємництва, в першу чергу фер-
мерським та особистим селянським господар-
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Джерело: за даними Державної служби статистики України.

Рис. 2. Застосування пестицидів у цілому по Україні у 2010—2016 рр.
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ствам, інформацію стосовно нових можливос-
тей, які відкриваються перед їх бізнесом у зв'яз-
ку з переходом до використання методів та тех-
нологій органічного та грунтозахисного зем-
леробства, зокрема в частині виходу і закріп-
лення на нових ринкових нішах. Також ці служ-
би мають консультувати сільгоспвиробників
щодо наявної системи прямої та непрямої дер-
жавної підтримки, в тому числі і виробництв,
зорієнтованих на виробництво екологічно чи-
стої продукції. Теперішня система державної
фінансової підтримки суб'єктів аграрного
підприємництва не є ефективною з огляду на
надмірну уніфікованість методів та інстру-
ментів надання допомоги виробникам тварин-
ницької та рослинницької продукції, а також
через її орієнтованість на підтримку великих
виробників.

У результаті фермерські та особисті се-
лянські господарства не отримують належної
допомоги, що й звужує їх можливості й щодо
нарощення обсягів і масштабів виробництва
екологічно чистої сільськогосподарської про-
дукції. З огляду на це потрібна інституціоналі-
зація широкого спектра податкових, кредит-
них, митних та майнових методів і інструментів
підтримки сільськогосподарських товарови-
робників, у тому числі тих, які реалізують про-
екти виробництва екологічно безпечної сільсь-
когосподарської продукції з подальшим доне-
сенням інформації про такі преференції до тих
категорій виробників, які більше схильні до ве-
дення доволі капіталомісткого та трудомістко-
го органічного та грунтозахисного землероб-
ства.

Однією з основних інституціональних пере-
думов впровадження моделі екологічно чисто-
го виробництва в агропромисловій сфері з проек-
цією на можливість отримання преференцій з
глобальних екологічних фондів є умонтування
в спектр пріоритетів національної аграрної
політики окремих Цілей сталого розвитку, за-
тверджених ООН, зокрема Цілі 2 "Подолання
голоду, досягнення продовольчої безпеки, пол-
іпшення харчування і сприяння сталому роз-
витку сільського господарства", Цілі 7 "Забез-
печення доступу до недорогих, надійних,
стійких та сучасних джерел енергії для всіх",
Цілі 12 "Забезпечення переходу до раціональ-
них моделей споживання і виробництва", Цілі
15 "Захист та відновлення екосистем суші та
сприяння їх раціональному використанню, при-
пинення і повернення назад (розвертання) про-
цесу деградації земель та зупинення процесу
втрати біорізноманіття". Саме ці цілі передба-
чають екологізацію процесу сільськогоспо-

дарського виробництва та забезпечення комп-
лексності використання агроресурсного потен-
ціалу та відходів сільськогосподарської сиро-
вини.

У латентному стані перебуває формування
такої важливої інституціональної передумови
впровадження моделі екологічно чистого ви-
робництва в агропромисловій сфері як гармо-
нізація українських та європейських регла-
ментів безпечності та якості харчових про-
дуктів. Виходячи з вимог укладеної Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС в частині, яка
стосується гармонізації українських та євро-
пейських регламентів безпечності та якості
харчових продуктів, не виконано навіть критич-
но необхідного комплексу робіт, у першу чер-
гу, по продуктах тваринного походження.
Більше того, понад дві третини переробно-хар-
чових підприємств не виконали певних норм за-
конодавства, яке регламентує основні принци-
пи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів, що фактично означає втрату мож-
ливостей постачати власну продукцію до країн
ЄС. Також поодинокі випадки впровадження
міжнародної системи контролю за безпечністю
і якістю харчових продуктів деформують лан-
цюги доданої вартості через неможливість ви-
ходу на конкурентні ринки високорозвинених
країн.

Перераховані інституціональні передумови
впровадження моделі екологічно чистого ви-
робництва в агропромисловій сфері України
(умонтування в національні аграрну політику
окремих Цілей сталого розвитку, гармонізація
вітчизняних та європейських регламентів без-
печності та якості харчових продуктів, впро-
вадження служб сільськогосподарського до-
радництва та інституціоналізація преференцій
суб'єктам аграрного та переробно-харчового
підприємництва, які впроваджують екологічно
чисте виробництво) спрямовані на те, щоб за-
безпечити екологізацію всіх фаз агропродук-
тового ланцюга, зокрема сільськогосподарсь-
кого виробництва і переробно-харчових вироб-
ництв (рис. 3), що дасть можливість нарощува-
ти обсяги екологобезпечної сировини для ви-
робництва екологічно чистих харчових про-
дуктів.

Базовою установкою державної політики в
частині підтримки проектів впровадження еко-
логічно чистого виробництва є те, що на пере-
робно-харчові підприємства має поступити
екологічно безпечна сільськогосподарська си-
ровина. Тобто необхідною передумовою вироб-
ництва екологічно чистих харчових продуктів
є екологічно орієнтоване сільськогосподарсь-
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ке виробництво як в частині виробництва си-
ровини для переробно-харчових виробництв
рослинного та тваринного спрямування, так і в
частині виробництва кормів. Екологічно оріє-
нтоване сільськогосподарське виробництво
має передбачати впровадження систем грунто-
захисного та органічного землеробства, забез-
печення балансу застосування органічних та
мінеральних добрив (чого у більшості сільсько-
господарських товаровиробників на даний мо-
мент не спостерігається), пестицидів та гербі-
цидів, формування системи субстратів погли-
нання шкідливих речовин, зокрема недопущен-
ня попадання азотистих сполук у природні
водні об'єкти, які знаходяться поблизу сіль-
ськогосподарських угідь.

Магістральним напрямом екологізації
сільськогосподарського виробництва має ста-
ти екологічний реінжиніринг використання
забруднених радіонуклідами грунтів, оскіль-
ки значна частина території України постраж-
дала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Більше того, сільськогосподарська продукція
вирощена на радіоактивно забруднених грун-
тах — головний шлях внутрішнього опромі-
нення населення. Тому на сьогоднішній день
важливим завданням організації кормовироб-
ництва має бути зменшення потоку радіо-
нуклідів, що надходять у раціон тварин із кор-
мами. У зв'язку з цим, виробництво кормових
культур, як і в цілому сільськогосподарське
виробництво має проводитись у відповідності
до законодавчих та нормативних актів, що ре-
гулюють господарську та природоохоронну
діяльність [7]. Практика діяльності сільсько-
господарських підприємств-піонерів органіч-
ного виробництва в Україні доводить, що от-
римання прийнятного рівня врожайності
сільськогосподарських культур без застосу-
вання мінеральних добрив забезпечується за
рахунок використання сидератних добрив, що
водночас і сприяє укріпленню стійкості агро-
ландшафтів.

Надходження екологічно безпечної сільсь-
когосподарської сировини на переробні
підприємства має доповнюватися формуван-
ням систем технічного контролю безпечності
та якості готових харчових продуктів, утиліза-
цією та біоконверсією тваринних, рослинних та
змішаних харчових відходів, екологічним реін-
жинрингом полів фільтрації на основі вироб-
ництва біогазу, жорстким дотриманням вимог
стосовно виробництва субпродуктів та викори-
стання харчових добавок, посиленням контро-
лю за використанням імпортної некондиційної
сировини для виробництва харчових продуктів.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Дослідження показали, що нарощення об-
сягів виробництва екологічно безпечної
сільськогосподарської та харчової продукції
залежить від формування відповідної дер-
жавної політики, побудованої на сучасному
концепті впровадження моделі екологічно
чистого виробництва в агропромисловій
сфері України, який передбачає створення
відповідних інституціональних передумов
екологізації всіх фаз агропродуктового лан-
цюга. Базовою установкою впровадження
названої моделі має бути усвідомлення того,
що виробництво екологічно чистих харчових
продуктів є можливим за наявності екологі-
чно безпечної сільськогосподарської сирови-
ни. Масове впровадження методів і техно-
логій екологічно чистого виробництва у
сільськогосподарському та переробно-хар-
човому сегментах АПК стане можливим за
умови інституціоналізації податкових, кре-
дитних, митних та майнових преференцій, які
дозволять закласти необхідні виробничо-
технічні та організаційні передумови для ви-
рівнювання умов виробництва продукції з ви-
користанням традиційного набору агротехн-
ічних та агрохімічних заходів і виробництва
продукції на основі органічного та грунтоза-
хисного землеробства.
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