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УДК 330.5:504.03(477)1

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 
ВІДТВОРЕННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ 

КОМПЛЕКСІ НА ЗАСАДАХ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

В. І. Мельник, доктор економічних наук, доцент
Г. Б. Погріщук, кандидат економічних наук, доцент
Вінницький навчально-науковий інститут економіки
Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто основні напрями реалізації організаційно-
економічного механізму відтворення в агропромисловому комплексі 
на засадах екологічної безпеки; визначено особливості прийняття 
ефективних управлінських рішень у системі забезпечення екологіч-
ної безпеки на різних рівнях суспільного відтворення.

Ключові слова: агропромисловий комплекс, екологічна безпека, 
організаційно-економічний механізм відтворення.

Постановка проблеми. Сучасне перевищення сукупного 
антропогенного навантаження породжує несприятливу агро-
екологічну ситуацію, що посилюється недостатньо швидкими 
темпами проходження природних процесів самоочищення 
та самовідновлення, а відтак відбувається порушення еколо-
гічної стійкості навколишнього природного середовища. Пи-
тання дотримання екологічної безпеки нині постає одним з 
найактуальніших при здійсненні господарських процесів та 
потребує розробки відповідних механізмів забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження формування та реалізації екологічної безпеки та 
її особливостей висвітлено в працях О. І. Амоша, О. Ф. Ба-
лацького, Т. П. Галушкіної, З. В. Герасимчук, Б. М. Дани-
лишина, М. І. Долішнього, А. В. Качинського, Я. В. Коваля, 
П. І. Коренюка, В. С. Міщенка, В. І. Павлова, Ю. І. Стадниць-
кого, А. В. Степаненка, В. М. Степанова, В. М. Трегобчука, 
Ю. Ю. Туниці, А. Г. Федорищевої, М. А. Хвесика, Л. Д. Яценко 
та ін. Над проблемою відтворювальних процесів в агропромис-
ловому комплексі (АПК) працювали такі науковці: В. І. Бой-
ко, В. А. Борисова, О. Є. Гудзь, М. І. Кісіль, М. Ю. Коденська, 
І. І. Лукінов, М. Г. Лобас, О. В. Овсяніков, Б. Й. Пасхавер, 
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В. Л. Перегуда, П. Т. Саблук, О. О. Сторожук, І. І. Червен та 
ін. Проте, нині недостатньо опрацьованими залишаються про-
блеми дотримання екологічної безпеки в контексті реалізації 
організаційно-економічного механізму відтворення аграрної 
сфери. Відтак, через нехтування об’єктивними законами роз-
витку й відтворення природно-ресурсного комплексу про-
тягом тривалого періоду екологічна ситуація, що є в Україні, 
має чітко виражений кризовий характер, відповідно потребує 
розгляду питання екологізації процесів відтворення та транс-
формації на цій основі усієї відтворювальної системи агропро-
мислового комплексу.

Метою роботи є обґрунтування основних напрямів ре-
алізації організаційно-економічного механізму відтворення в 
агропромисловому комплексі на засадах екологічної безпеки; 
визначення особливостей прийняття ефективних управлін-
ських рішень у системі забезпечення екологічної безпеки на 
різних рівнях суспільного відтворення.

Теоретико-методологічною базою дослідження є системно-
комплексний підхід до опрацювання питань функціонування 
еколого- та економічної систем, наукові праці вітчизняних і 
зарубіжних вчених. Для виконання завдань дослідження ви-
користано: абстрактно-логічний, монографічний, метод уза-
гальнення та порівняння.

Виклад основного матеріалу. Основна ціль будь-якого 
матеріального виробництва – найбільш повне задоволення 
зростаючих матеріальних і культурних потреб людини. Сту-
пінь задоволення життєвих потреб населення країни обу-
мовлюється перш за все рівнем розвитку продуктивних сил 
і виробничих відносин. Чим вище продуктивність праці, тим 
більше виробляється сукупного продукту і повніше задоволь-
няються матеріальні і духовні потреби населення. В той же час 
об’єм виробництва матеріальних благ та різного роду послуг 
визначається кількістю затрачуваної уречевленої і живої пра-
ці і рівнем її продуктивності.

Відтворення – безперервне відновлення процесу вироб-
ництва товарів, послуг та духовних благ, на основі якого 
здійснюється відтворення всіх елементів економічної системи –
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продуктивних сил, техніко-економічних відносин, організа-
ційно-економічних відносин, відносин економічної власності 
та господарського механізму [1, с. 71].

Процес відтворення в агропромисловому комплексі мож-
на розглядати як систему, яка передбачає територіальну і 
функціональну інтеграцію елементів, що входять до неї, та 
має певні особливості, а саме:

1) поєднання процесів економічного і природного відтво-
рення підпорядковується законам розвитку рослинних і тва-
ринних організмів;

2) на процес відтворення в сільському господарстві ве-
ликий вплив мають природні фактори. Грунтово-кліматичні 
умови прямо впливають на результати господарської діяль-
ності підприємств та ефективність сільськогосподарського 
виробництва;

3) земля, як головний засіб виробництва в сільському 
господарстві, не відтворюється у своїй матеріальній формі. 
Підвищення родючості грунтів є неодмінною умовою розши-
реного відтворення в галузі;

4) сезонність сільськогосподарського виробництва викли-
кає розбіжність періоду виробництва з робочим періодом;

5) процес відтворення в сільському господарстві має ци-
клічний характер, що відповідає строками періодичності ви-
рощування сільськогосподарських культур;

6) у сільському господарстві створюється продукція, яка 
широко використовується у власному виробництві, в наступ-
ному виробничому процесі (корми, насіння і т. ін.).

Екологічна безпека є складовою як національної, так і 
транснаціональної безпеки, відображає стан розвитку суспіль-
них правовідносин і зв’язків, що виникають в процесі їх реа-
лізації й покликані гарантувати захищеність прав людини на 
безпечне життя, здоров’я й навколишнє природне середовище.

Важливим проявом принципових змін стала поява двох но-
вих чинників суспільного відтворення, які сьогодні посідають 
визначне місце у їх загальній системі. По-перше, це відтворен-
ня природних ресурсів, по-друге, навколишнього середовища, 
у якому відбувається життєдіяльність людини. Виявлення цих 
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чинників, безумовно, пов’язане з причинами економічного ха-
рактеру, оскільки саме вплив економічної діяльності суспіль-
ства на природу спричинив появу такого негативного явища 
як природовитратне виробництво, що призвело до знищення 
частини незворотних ресурсів, а також погіршення здоров’я 
населення і генофонду.

Обмежуючий вплив відтворювальних ресурсів визнача-
ється можливостями підприємств, держави, інвесторів, щодо 
формування їх бажаних обсягів та часу, який для цього необ-
хідний. В цьому випадку можливі три варіанти стратегічних 
рішень: забезпечення повного обсягу ресурсів під максимальні 
потенційні можливості виробництва; забезпечення необхідно-
го обсягу ресурсів під ринково обґрунтовані обсяги вироб-
ництва; вихід на ті обсяги виробництва, під які може бути 
створене відповідне ресурсне забезпечення.

Вибір конкретного рішення залежить від результатів еко-
номічних розрахунків, а також впливу факторів не еконо-
мічного характеру, зокрема, соціальних, культурологічних та 
пов’язаних з продовольчою безпекою держави [2, с.78].

Окрім ресурсних обмежень ефективність відтворювальної 
системи на рівні галузей національного господарського комп-
лексу визначається й організаційними, економічними, еколо-
гічними та іншими чинниками, що відображають специфіку 
використання засобів виробництва й характер їх трансфор-
мації в суспільно необхідні продукти.

Для здійснення розширеного відтворення в АПК необхід-
ні певні умови. Найважливішим із них є створення налаго-
дженого економічного механізму, встановлення паритету цін 
в товарному обміні між сільським господарством та іншими 
галузями народного господарства, скорочення темпів інфля-
ції. Для розширеного відтворення потрібне постійне відшко-
дування в натуральній і вартісній формах спожитих засобів 
виробництва і забезпечення накопичень для придбання до-
даткових ресурсів [3].

Системний економічний аналіз негативних еколого-еконо-
мічних ефектів процесу відтворення продуктивних сил агро-
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продовольчого комплексу об’єктивно зумовлює зосередження 
уваги на таких питаннях [4, с.135]:

 - необхідність не розрізненого, а комплексного досліджен-
ня дії нещівних чинників на людину. Адже негативні факто-
ри, накладаючись один на одного і проявляючись в умовах 
загального зниження рівня життя та соціальної нестабільнос-
ті, можуть призвести до несподіваних та непередбачуваних 
наслідків, що виявляється у зниженні темпів відтворення 
трудового та ресурсного потенціалу, посиленні негативних 
тенденцій демографії, зокрема депопуляції населення та ура-
женні генетичного потенціалу населення;

 - потреба в запровадженні системи кількісного вияву сту-
пеня шкідливих та небезпечних чинників впливу забруднен-
ня природного середовища на здоров’я людей, встановлення 
інтегрального вимірника здоров’я в системі еколого-економіч-
них розрахунків ефективності діяльності суспільства;

 - класифікація джерел забруднення аграрного природно-
го середовища за масштабами збитків, яка завдається пові-
тряному і водному басейнам, а також за ступенем впливу на 
руйнування ґрунтового покриву і зменшення продуктивної 
активності ґрунту, його агроекологічної цінності.

Досвід розвинених країн свідчить, що необхідною умовою 
успішної реалізації державної політики із забезпечення безпе-
ки в еколого-техногенній сфері на міжнародному, регіональ-
ному та державному рівнях є комплексний аналіз тенденцій 
і характеру змін основних загроз екологічній безпеці для сво-
єчасного та обґрунтованого визначення заходів із поперед-
ження та подолання негативних наслідків у разі реалізації цих 
загроз.

Об’єктивне та своєчасне визначення найбільших загроз і 
ризиків у цій сфері є важливою передумовою прийняття ефек-
тивних управлінських рішень у системі забезпечення екологіч-
ної безпеки.

Вирішення таких завдань потребує розробки системи мо-
ніторингу відповідних індикаторів, що всебічно характеризу-
ють динаміку процесів в екологічній сфері. Нині розробкою 
таких індикаторів займається низка міжнародних організації, 
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серед яких Комісія ООН зі сталого розвитку, Міжнародний 
інститут сталого розвитку (IISD), Науковий комітет із про-
блем навколишнього середовища (SСОРЕ), всесвітньо відомі 
університети, зокрема Єльський. Наприклад, Комісією ООН 
зі сталого розвитку визначається рівень розвитку країн і ви-
конання програм сталого розвитку, що розраховується за 96 
показниками, 19 із яких характеризують стан навколишнього 
середовища [5, с.135].

Економічний механізм управління екологічною безпекою 
можна розглядати як систему організаційно-економічних за-
ходів, що стосуються природокористування та охорони навко-
лишнього середовища, що означає наявність взаємопов’язаних 
організаційно-адміністративних і економічних заходів. Так, 
планування, розробка, введення, виконання та контроль ці-
льових програм природокористування здійснюються за до-
помогою механізму управління екологічною безпекою. В них 
містяться елементи економічного впливу.

Зокрема, контроль за встановленими державою нормами 
здійснюється адміністративними методами, але при цьому він 
супроводжується штрафами, тобто відбувається економічний 
вплив на природокористувачів. У більш вузькому значенні 
економічний механізм включає лише економічні заходи, без 
адміністративного впливу. Наприклад, споживачі готові пла-
тити більше за екологічно чисті продукти, що стимулює сіль-
ськогосподарських виробників виготовляти такі продукти. 
Концепція економічного механізму, вибір конкретних заходів 
залежать від вирішення питання про цілі розвитку економіки 
конкретного сектора національного господарського комплексу 
або регіону [6].

Необхідною умовою стабільного виробництва продукції в 
агропромисловому комплексі як на базовому, так і на галузе-
вому рівні є забезпечення процесу планомірного відтворення 
на засадах розробки і реалізації стратегії діяльності окремих 
суб’єктів господарювання. Формування оптимальної структу-
ри виробничих ресурсів дає можливість реалізації відтворю-
вальних процесів у відповідності до вимог екологобезпечного 
виробництва.
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Сезонний характер виробництва і висока фондомісткість; 
іммобільність матеріально-технічних ресурсів, що використо-
вуються в аграрній сфері; висока залежність від природно-
кліматичних умов; наявність постійного ризику в отриманні 
стабільних доходів; цінова нееластичність попиту на багато 
видів продукції сільського господарства; великий розрив у 
часі між закладеними витратами і отриманням готової про-
дукції і багато інших особливостей призводять до неконкурен-
тоспроможності галузей АПК.

Висновки. Необхідність вирішення завдань щодо забез-
печення екологічної безпеки при реалізації організаційно-
економічного механізму визначає значущість досліджень її 
еколого-економічних, організаційно-управлінських й техніко-
технологічних аспектів не лише на рівні держави, а й на ре-
гіональному та підприємницькому рівнях. Агропромисловий 
комплекс як територіальна та галузева підсистема економіки, 
формує свій відносно завершений цикл відтворення та ство-
рює умови для комплексного розвитку економіки. Реалізація 
відтворювальних процесів значною мірою залежить від змін 
зовнішніх умов функціонування аграрних підприємств, під-
вищення вимог до якості продукції, зростання конкуренції, 
розповсюдження нових екологобезпечних видів продукції та 
технологій їх виробництва.

З метою активізації відтворювальних процесів на заса-
дах екологічної безпеки в системі національного господар-
ського комплексу необхідно: забезпечити прогнозованість, 
гарантованість і широкий доступ державної підтримки щодо 
товаровиробників на основі бюджетних програм; досягти зба-
лансованого розвитку усіх галузей; здійснювати пропорційний 
розподіл доходів від реалізації продукції кінцевого споживан-
ня у системі: виробництво продукції – закупівля – перероб-
ка – реалізація; розвивати міжнародні та науково-виробничі 
зв’язки; сприяти розвитку ефективної взаємодії науки і тех-
ніки, інноваційної діяльності та впровадженню їх результатів; 
надавати допомогу і створювати умови товаровиробникам, 
що вкладають інвестиції у виробництво екологобезпечної про-
дукції, дотримуючись світових екологічних стандартів у про-
цесі виробництва.
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В процесі реалізації організаційно-економічного механізму 
відтворення на засадах екологічної безпеки діяльності забез-
печується запобігання погіршенню стану довкілля й настан-
ня інших наслідків, небезпечних для життя, здоров’я людини, 
суспільства та держави. Ефективність здійснення заходів, 
форм і методів забезпечення екологічної безпеки визначаєть-
ся шляхом прогнозування оцінки стану розвитку екологічних 
ризиків, визнання загроз, встановлення їх причинно-наслід-
кових зв’язків.
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different levels of social reproduction are defi ned.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (по-
становка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного до-
слідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, 
надрукований на папері форматом А4, а також електронний ва-
ріант на CD-ROM. Обов’язково подається: рецензія доктора наук; 
квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий 
прізвищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англій-
ською анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, графі-
ками тощо.

Обсяг статті – до 8 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 
30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 ряд-
ків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редакто-
ра Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через 
інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. 
При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження 
питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не 
відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стис-
лим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні 
конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», 
«Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетич-
ні мінливості… Отримано задовільні результати…»).

Розширена англійська анотація повинна містити 250-
300 слів, об’єднаних у логічні речення (що еквівалентно одній сто-
рінці А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, 
наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити 
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після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), 
далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, 
то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках 
(наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]). Не подавати в тексті розгорнутих 
посилань, таких як (Іванов А. П. Вступ до мовознавства. — К., 
2000. — С. 54) (ГОСТ 7.1-84).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело 
і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках 
безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі ри-
сунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а 
таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. 
Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб 
редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У 
разі використання інших програм для створення рисунків надавати 
редакції на кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – 
uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не 
більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці 
не менш ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульно-
му редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої терміно-
логії (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних 

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також ско-

рочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без 
крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при пер-
шому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.
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