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Продовольчий та аграрний сектор економіки України вимагає вирішення
таких соціо-еколого-економічних проблем: підвищення цивілізованого
забезпечення населення продовольством, конкурентоспроможності АПК та
раціонального агроприродокористування. Мета дослідження полягає в
обґрунтуванні теоретико-методологічних основ щодо врегулювання проблем
екологічно безпечного продовольчого розвитку на основі урахування
еколого-економічних параметрів землегосподарювання шляхом створення
відповідного організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки.
Серед пріоритетів сталого соціально-економічного розвитку України
об’єктивно
постає
необхідність
екологічно
збалансованого
землегосподарювання, яке є неможливим без переорієнтації організаційноекономічного механізму сільського господарства на раціональне
використання та збереження земельно-ресурсного потенціалу. Ігнорування
еколого-економічних засад сільськогосподарського землекористування
неминуче прискорює екодеструкцію унікальних земельних ресурсів України,
зменшує еколого-економічну ефективність агрогосподарювання і, в
кінцевому підсумку, поглиблює соціально-екологічні проблеми продовольчої
безпеки. Залишаються невирішеними багато питань у сфері раціонального
використання земельно-ресурсного потенціалу, які стосуються формування
стратегічних
орієнтирів
екологізації
сільськогосподарського
землекористування у взаємозв’язку з організаційними механізмами
забезпечення продовольчої безпеки.
Для того, щоб втілити концепцію розвитку сталого екологічно
збалансованого сільського землекористування, необхідний фундаментальний
відхід від економічної перспективи, яка керувала аграрною наукою протягом
останніх ста років. Екологічно орієнтована перспектива землекористування
відрізняється комплексністю факторів, які включені у систему, а також
довгостроковим характером їх аналізу. Тоді як з екологічної точки зору
суб’єктом цінності є комплексність природних екосистем, то традиційний
економічний підхід намагається спрощувати їх.
Без забезпечення усталеності сільського господарства неможливим буде і
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довгострокове підвищення сільськогосподарського землекористування.
Отже, якщо інститути сільського господарства та розвитку не можуть
забезпечити екологічну усталеність методів землеробства, то вони фактично
наносять шкоду людям, яким вони намагаються допомогти. Продуктивність
землекористування також має покращитися, адже у разі здійснення навіть
найбільш консервативних прогнозів щодо темпів зростання населення
обмеженість родючих земель залишає нам єдиний шлях − підвищення
врожайності та інтенсивності вирощування культур.
Таким чином, зростаюча потреба у продуктивному та сталому екологічно
збалансованому
сільському
господарстві
спричиняє
необхідність
запровадження нового бачення розвитку агровиробництва на засадах
ресурсозбереження та зменшення його ризикованості. Ця позиція потребує
розуміння екологічних засад сільського господарства, а також механізмів
екосистемного управління агрогосподарюванням (землекористуванням).
Транснаціональні соціальні та екологічні проблеми спричиняють
необхідність
зміни
основ
агропродовольчої
системи.
Усталені
агропродовольчі системи мають задовольняти наступним критеріям:
економічна життєздатність; забезпечення суспільства екологічно безпечним
та поживним продовольством; сприяння зміцненню природно-ресурсного
потенціалу та екологічної якості довкілля для майбутніх поколінь.
Основні принципи стратегії сталого розвитку сільського господарства,
землекористування мають включати такі: партнерство − активна взаємодія
між різними групами з метою забезпечення усталеного агропродовольчого
виробництва; інтеграція − сприяння інтеграції екологічного мислення у
процеси прийняття рішень та способи ведення бізнесу; екосистемне,
екологічне управління − акцентування зусиль на попередженні, а не усуненні
наслідків екологічних проблем; справедливість для всіх поколінь −
справедливий розподіл витрат і вигод між поколіннями для стимулювання
використання екологічно відповідальних методів з метою мінімізації
екологічної відповідальності наступних поколінь; конкурентоспроможність
− підтримка ефективних ринкових механізмів, які забезпечують
використання інноваційних екологічних методів, визначаючи зв’язки між
екологічною
усталеністю,
економічною
продуктивністю
та
конкурентоспроможністю.
Таким чином, можна констатувати, що існує нагальна потреба у визнанні
важливості сталого екологічно збалансованого сільського господарства для
забезпечення продовольчої безпеки шляхом: розвитку безпечних
інноваційних
ресурсозберігаючих
методів
агрогосподарювання;
субсидування використання екологічно безпечних, екозбалансованих
технологій; суттєвого покращення сільської інфраструктури для забезпечення
доступу підприємців, домогосподарств на ринки з позитивними ціновими
стимулами.
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