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У статті узагальнено важливі теоретичні підходи до системи поглядів на сутність поняття «екологізація» 
аграрного виробництва. Розкриті аспекти збереження, раціонального використання земельних ресурсів. Про-
ведено аналіз викиду забруднюючих речовин та діоксину вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел забруднення. Запропоновано основні стратегічні напрямки маркетингової стратегії екологізації на ре-
гіональному рівні.
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Томилин А.А. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ АГРАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

В статье обобщены важные теоретические подходы к системе взглядов на сущность понятия «экологи-
зация» аграрного производства. Раскрыты аспекты сохранения, рационального использования земельных 
ресурсов. Проведен анализ выбросов загрязняющих веществ и диоксида углерода в атмосферный воздух от 
стационарных источников загрязнения. Предложены основные стратегические направления маркетинговой 
стратегии экологизации на региональном уровне.

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, экологизация, экологический маркетинг, аграрное производ-
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Tomilin O.O. REGIONAL ASPECT OF THE MARKETING STRATEGY OF ENVIRONMENTAL AGRICULTURAL 
PRODUCTION

Important theoretical approaches to the system of views on the essence of the concept of «greening» of agri-
cultural production are summarized in the article. The aspects of conservation, rational use of land resources are 
revealed. The analysis of emissions of pollutants and carbon dioxide in the air from stationary sources of pollution 
is carried out. The main strategic directions of the marketing strategy of ecologization at the regional level are pro-
posed.
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Постановка проблеми. Одними з неви-
рішених проблем, які стримують ефектив-
ний розвиток сільського господарства є не 
відпрацьованість організаційно-економіч-
ного механізму організації переходу на еко-
логічні методи господарювання. Відсутність 
необхідних структурних змін, невідповід-
ність між вхідними і вихідними фінансовими 
потоками з іншими галузями національ-
ної економіки та науково-обґрунтованими 
організаційно-економічними механізмами 
їх регулювання призвели до некерованості 
цих процесів у аграрному виробництві. Про-
блеми формування та регулювання марке-
тингової стратегії екологізації потребують 
детального дослідження та практичних 
рекомендацій для агропромислового вироб-
ництва. Вибір обґрунтованої маркетингової 
стратегії є головною ознакою ефективної 
роботи підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публі-
кацій. Проблемам досліджень екологіза-
ції аграрного виробництва, маркетингової 
стратегії, а також аспекти збереження, раці-
онального використання земельних ресур-
сів, вивчали такі науковці як: В.А. Борисова, 
П.С. Березівський, І.К. Бистряков, В.В. Горла-
чук, Б.М. Данилишин, Д.С. Добряк, С.І. Доро-
гунцов, Н.В. Зіновчук, О.Л. Кашенко, О.І. Лисак, 
Л.Г. Мельник, В.Я. Месель-Веселяк, М.Ф. Рей-
мерс, І.А. Розумний, П.Т. Саблук, В.П. Сит-
ник, В.М. Трегобчук, М.М. Федоров, А.В. Чупіс 
та ін. Однак, нечітко сформульованими та 
недостатньо обґрунтованими залишаються 
питання маркетингової стратегії екологізації 
аграрного виробництва та відсутність єдиного 
підходу щодо визначення поняття «екологіза-
ція». Перспективним напрямом маркетинго-
вої стратегії вітчизняного аграрного сектору 
економіки є комплексне дослідження щодо 
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ефективних методологічних підходів по забез-
печенню екологічної конкурентоспроможності 
товаровиробників, розробка внутрішнього 
організаційно-економічного механізму орга-
нізації переходу на екологічні методи госпо-
дарювання, визначення основних векторів 
впливу на формування та розвиток екологіза-
ції аграрного виробництва.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Нині існують роз-
біжності щодо трактування сутності поняття 
«екологізація», що спричиняє неоднознач-
ність у здійсненні його оцінки на сільсько-
господарських підприємствах. В той же час, 
попри наявності багатьох відповідних дослі-
джень, не достатньо дослідженими є аспекти 
маркетингової стратегії екологізації у аграр-
ному виробництві.

Метою статті є оцінка наявних точок 
зору щодо визначення поняття «екологіза-
ція» та уточнення його сутності. Дослідити 
теоретико-методологічні засади екологізації 
використання земельних ресурсів сільсько-
господарськими підприємствами, як основи 
маркетингової стратегії підвищення ефектив-
ності їх використання. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Вагома частина екологічних збитків 
є наслідком широкої хімізації землеробства. 
Збираючи з поля урожай, людина втруча-
ється в природний кругообіг речовин. При 
середньому врожаї 7–8 т/га сухої речовини 
винос поживних речовин становить при-
близно 130 кг азоту, 45 кг фосфору, 140 кг 
калію. Якщо в умовах середньої Європи удо-
брювати грунт тільки виробленим в госпо-
дарстві гноєм, то в орні землі повертати-
меться усього 1/4–1/3 відчужених з урожаєм 
поживних речовин. Таким чином, стає оче-
видною необхідність додаткового внесення 
мінеральних добрив. Мірою для визначення 
кількості мінеральних добрив і гною необ-
хідно вважати винос поживних речовин з уро-
жаєм тією чи іншою культурою [10, с. 191]. 
Сучасний розвиток сільськогосподарського 
виробництва характеризується протиріччям 
між необхідністю нарощування виробництва 
й інтенсивним розвитком ґрунтово-дегра-
ційних процесів, які не дозволяють забезпе-
чити просте відтворення родючості ґрунту, 
зокрема, збалансованого вмісту ґумусу. При 
цьому 79% прибутку в сільському господар-
стві одержують за рахунок природної родю-
чості й лише 21% є результатом запрова-
дження технологій [8, с. 88–93]. Відповідно 
до Земельного кодексу України земля, як 

засіб виробництва, є основним національ-
ним багатством, що перебуває під особли-
вою охороною держави. Земля як засіб 
виробництва, необхідна передумова процесу 
праці, один з його найважливіших речовин, 
факторів. Досліджуючи регіональний аспект 
маркетингової стратегії необхідно переду-
сім провести оцінку теоретичних підходів до 
системи наукових поглядів та різних концеп-
цій та сутність поняття екологізації, які нами 
представлені в (табл. 1).

Отже, екологізація – це інструмент, який 
засновано на послідовному впровадженні 
управлінських рішень по забезпеченню роз-
ширеного відтворення екологічної безпеки і 
досягнення сталого економічного розвитку, 
який інтегрує економіко-екологічні процеси та 
форми організації виробництва. Саме екологі-
зація, як інструмент по забезпеченню розши-
реного відтворення екологічної безпеки, зможе 
забезпечити природне відтворення родючості 
ґрунтів, їх більш раціонального використання, 
виробництва органічних продуктів харчування. 
Екологічна ситуація об’єднує в собі оцінку еко-
логічного стану окремих компонентів довкілля: 
стану повітряного та водного середовищ, 
земельних і лісових ресурсів, рослинного й 
тваринного світу, характер яких постійно змі-
нюється [13, с. 9]. Система екологічного мар-
кетингу повинна стати засобом цивілізованого 
вирішення еколого-економічних протиріч і 
дати змогу гармонізувати інтереси товарови-
робників (прибуток), споживачів (задоволення 
потреб) і суспільства загалом (сталий еколого-
економічний розвиток). Впровадження системи 
екологічного маркетингу повинно стати еле-
ментом функціонування підприємств аграр-
ного сектору економіки, які безпосередньо 
пов’язані з використанням природно-ресурс-
ного потенціалу галузі, а також сприяти еко-
логічній безпеці та забезпеченню сталого роз-
витку аграрного виробництва [2, с. 29]. Земля 
як засіб виробництва, необхідна передумова 
процесу праці, один з його найважливіших 
речовин, факторів. Відповідно до Земельного 
кодексу України земля є основним національ-
ним багатством, що перебуває під особливою 
охороною держави. Метою національної еко-
логічної політики є стабілізація і поліпшення 
стану навколишнього природного середовища 
України шляхом інтеграції екологічної політики 
до соціально-економічного розвитку України 
для гарантування екологічно безпечного при-
родного середовища для життя і здоров’я 
населення, впровадження екологічно збалан-
сованої системи природокористування та збе-
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реження природних екосистем. В Законі Укра-
їни «Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України» сказано, що «…
до 2020 року частки земель, які використову-
ються в органічному сільськогосподарському 
землеробстві будуть збільшені до 7 %». На 
всій території поширені процеси деградації 
земель, серед яких найбільш масштабними є 
ерозія (близько 57,5 % території), забруднення 
(близько 20 % території), підтоплення (близько 
12 % території). Зменшується вміст поживних 
речовин у ґрунтах, а щорічні втрати гумусу ста-
новлять 0,65 тонни на 1 га [12]. Забезпечення 
населення якісними і безпечними продуктами 
харчування, покращення навколишнього при-
родного середовища, можливе при умові впро-
вадження органічного сільськогосподарського 
землекористування. Регіональний розвиток 
харчової промисловості являє собою транс-

формацію територіальної організації вироб-
ництва продуктів харчування, спрямовану на 
забезпечення задоволення потреб населення 
країни і окремих її регіонів у них у відповідності 
з науково-обґрунтованими фізіологічними нор-
мами їх споживання і формування потужного 
експортного потенціалу продовольчих товарів 
на основі раціонального використання при-
родно-ресурсного та виробничого потенціалу, 
переваг територіального поділу праці [5, с. 9]. 
Основними екологічними проблемами у сфері 
земельних ресурсів Полтавщини є: деградація 
ґрунту: збільшення площ еродованих земель, 
підкислення та засолення ґрунту; незбалан-
соване навантаження на природні агроланд-
шафти й порушення їх стійкості: збільшення 
питомої ваги ріллі до 61,5 % у складі земель-
них угідь та значне зменшення частки природ-
них кормових угідь і лісових насаджень, що в 

Таблиця 1
Наукові підходи до трактування сутності поняття «екологізація»

Автор, джерело Зміст поняття
С.В. Мочерний 
[6, с. 179]

Екологізація – це послідовне впровадження нової техніки і технології, 
нових форм організації виробництва, виконання управлінських та інших 
рішень, які дають змогу підвищити ефективність використання природ-
них ресурсів з одночасним збереженням природного середовища та його 
поліпшення на різних рівнях.

О.І. Лисак  
[10, с. 189] 

Екологізація – це «процес поступового й послідовного впровадження сис-
тем технологічних, управлінських та інших рішень, які дозволяють під-
вищувати ефективність використання природних ресурсів і умов поряд 
і поліпшенням або хоча б збереженням якості природного середовища.

Е. Арабей [1] Екологізація – це конвергентний поліструктурний процес гармонізації дії 
механізмів і інструментів регулювання, який сприяє збереженню природи 
та зменшенню техногенного навантаження на неї за допомогою глобаль-
них і наднаціональних інституцій, урядів країн та їх регіонів через досяг-
нення прямих та опосередкованих ефектів соціального й економічного 
розвитку (заохочення компаній, що спеціалізуються на розробленні еко-
логічних технологій, гармонізація відносин між виробниками, урядами і 
громадянами).

А. П. Гетьман   
[3, с. 76].

Екологізація – це вре¬гульовану нормами права діяльність з впрова-
дження у суспільне виробництво, з урахуванням об’єктивно існуючих зако-
нів природи, економічних, технічних, управлінських, організаційно-госпо-
дарських та інших заходів, спрямованих на забезпечення раціонального 
використання природних ресурсів й охорони навколишнього середовища 
в інтересах держави і суспіль¬ства 

І.М. Синякевич  
[14, с. 135] 

Екологізація – це динамічний процес, спрямований на комплексне оздо-
ровлення екологічної, економічної, соціальної і духовної  сфер суспільної 
діяльності.

Л.Г. Мельник  
[11, с. 216–217]

Екологізація – це цілеспрямований процес перетворення економіки, орі-
єнтований на зменшення інтегрального екодеструктивного впливу проце-
сів виробництва (забруднення середовища і порушення природних ланд-
шафтів) і споживання товарів і послуг в розрахунку на одиницю сукупного 
суспільного продукту.

Л.Є. Купінець  
[9, с. 96]

Екологізація – це комплексний процес створення, освоєння, використання 
і розповсюдження методів, підходів, форм господарювання, що запрова-
джуються замість традиційних та забезпечують збереження відтворю-
вального потенціалу агроекосистем, їх саморегуляцію і самовідновлення. 
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першу чергу не відповідає вимогам раціональ-
ного природокористування; недосконалість 
системи моніторингу земельних ресурсів, а 
саме відсутність врахування показників рівня 
забруднення земель при проведенні моні-
торингу та оцінки стану земельних ресурсів. 
Стратегічною метою сфери земельних ресур-
сів є впровадження системи збалансованого 
та раціонального землекористування та удо-
сконалення методів управління агроландшаф-
тами [13, с. 21]. Площа Полтавщини складає 
28,8 тис. кв. км, що становить близько 4,8% 
від площі України (7 місце серед областей). 
Полтавська область має найбільшу кількість 
областей-сусідів – 7. На півночі Полтавська 
область межує з областями України: Чернігів-
ською (протяжність меж – 107 км) і Сумською 
(238 км); на півдні – з Дніпропетровською 
(173 км) і Кіровоградською (149 км); на сході – 
з Харківською (188 км); на заході – з Київською 
(19 км) та Черкаською (225 км) областями 

[13, с. 15–16]. Ґрунти Полтавщини відносяться 
до таких основних типів: чорноземи, сірі лісні, 
піщані, заплавні, болотні. Найбільш розповсю-
джені – чорноземи, найродючіші види ґрун-
тів. Вони займають більшу частину території 
області (64%): понад 92% площі орних земель 
і 84% всіх сільськогосподарських угідь. Сюди 
входять такі райони: Пирятинський, Гребін-
ківський, Оржицький, Лубенський, Миргород-
ський, Гадяцький, Зіньківський, Шишацький, 
Решетилівський, Глобинський, Кобеляцький, 
Полтавський, Котелевський, Чутівський, Кар-
лівський [17, с. 65]. Разом з тим, ґрунти Пол-
тавської області легко піддаються механіч-
ному руйнуванню внаслідок ерозії та дефляції. 
Відсоток еродованих та ерозійно небезпечних 
сільськогосподарських земель по області коли-
вається в межах 5–62% від загальної площі. 
Висока активність ерозії пов’язана з високою 
розораністю земель. Розораність території 
Полтавської області складає 63,61%. Незва-

Таблиця 2
Внесення добрив у сільськогосподарських підприємствах Полтавської області,  

2000–2016 рр.

Показники

20
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 р
. 

20
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 р
. 
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 р
.

20
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 р
. 
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2 
р.

20
13

 р
.

20
14

 р
. 

20
15

 р
.

20
16

 р
. Зміни 

(+/–)  
2016 р.  

до 2000 р.
Мінеральні добрива (у поживних речовинах)

Внесено під 
посіви с.-г. куль-
тур,  тис. т

7,4 35,1 86,2 93,1 101,0 103,5 103,1 96,9 115,1 + 107,7

Удобрена 
площа, тис. га 143,0 502,5 940,3 1020,5 1038,6 1084,7 1060,6 1039,8 1086,5 + 943,5

Частка удобре-
ної площі, % 12 43 74 80 81 85 84 83 87 + 75,0

Внесено на 
1 га, кг:
посівної площі 6 30 68 73 79 82 82 77 92 + 86,0
удобреної 
площі 52 70 92 91 97 95 97 93 106 + 54,0

Органічні добрива
Внесено під 
посіви с.-г. куль-
тур,  тис. т

2319,6 1518,7 1611,2 1271,5 1196,7 1566,2 1525,8 1404,2 1260,2 - 1059,4

Удобрена 
площа, тис.  га 71,9 69,4 70,4 63,5 62,6 78,7 79,2 70,8 74,0 +2,1

Частка удобре-
ної площі,% 6 6 6 5 5 6 6 6 6 0

Внесено на 
1 га, т:
посівної площі 1,9 1,3 1,3 1,0 0,9 1,2 1,2 1,1 1,0 - 0,9
удобреної 
площі 32,3 21,9 22,9 20,0 19,1 19,9 19,3 19,8 17,0 - 15,3

Джерело: сформовано та розраховано автором за даними  
Державної служби статистики України [15, с. 217]
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жаючи на значні площі зайняті чорноземами 
та високий вміст гумусу в ґрунтах, в Полтав-
ській області мають місце процеси, що нега-
тивно позначаються на стані ґрунту та змен-
шують його родючість. Основним процесом 
є втрата гумусу ґрунту [17, с. 23]. Внесення 
добрив у сільськогосподарських підприєм-
ствах Полтавської області нами представлені 
в табл. 2. Протягом досліджуваного періоду, 
використання органічних добрив скоротилось 
на 1059,4 тис. т або 1,1 т/га. В той же час про-
слідковується тенденція до збільшилось вико-
ристання мінеральних добрив, обсяги яких за 
2000–2016 роки зросли на 943,5 тис. т. або в 
7,6 р.б. до базового року. За таких умов по вне-
сенню мінеральних добрив під посіви сільсько-
господарських культур, зростає кислотність 
ґрунтів і це призводить до зменшення вмісту 
гумусу в шарі ґрунту та зниження родючості. 
Тривале застосування мінеральних добрив 
без вапнування, особливо аміачних форм 
азоту та хлористого калію, зумовлює кислот-
ність ґрунтів та збіднює орний шар на кальцій 
і магній, що негативно впливає на рівень уро-
жаю польових культур [7, с. 85]. Вміст гумусу 
в ґрунтах України залежить від зональності 
процесу ґрунтоутворення, а також від типу і 
гранулометричного складу ґрунтів, характеру 
порід і кліматичних умов [7, с. 70]. Система 
державного регулювання земельних відно-
син повинна гнучко адаптуватися до сучасних 
умов господарювання і гармонійно поєднувати 
інтереси усіх учасників земельних відносин 

через ринкові механізми регулювання розпо-
ділу земельних ресурсів: організаційно-еко-
номічні, адміністративно-правові, фінансово-
кредитні, соціально-психологічні, екологічні 
та ін. [16, с. 51]. Нами проведено дослідження 
щодо кількості викидів забруднюючих речо-
вин у атмосферне повітря (табл. 3). 

Основними забруднюючими речовинами, 
які надходять до атмосфери Полтавської 
області є: діоксин сірки, обсяг надходження 
якої становила у 2000 р. – 5,3 тис. т, а у 2016 р. 
він зріс до показника 9,6 тис. т., тобто в 1,8 р.б. 
до базового року; діоксин азоту, обсяг надхо-
дження якого у базову році склав 8,4 тис.т., а 
у 2016 він зріс до 9,8 тис. т. Серед забруднюю-
чих речовин, які досліджувались у атмосфер-
ному повітрі, найбільшу кількість було вияв-
лено неметанових легких органічних сполук, 
обсяг надходження яких у 2016 році переви-
щив у 2,1 р.б., в порівнянні до 2000 року. Осно-
вним шляхом досягнення перспективного 
розвитку аграрного виробництва Полтавської 
області є розробка та реалізація Комплек-
сної регіональної програми реформ та розви-
тку сільського господарства. Бюджетні кошти 
повинні бути спрямовані на виконання стра-
тегічних завдань з підтримки формування та 
розвитку агропромислового виробництва, під-
тримці нових форм організації виробництва: 
підтримка сільськогосподарських обслугову-
ючих кооперативів та виробництва органічних 
продуктів харчування; відшкодування витрат 
сімейних ферм та особистих селянських гос-

Таблиця 3
Викиди забруднюючих речовин  у атмосферне повітря  Полтавської області,  

2000–2016 рр., (тис. т)

Показники 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2015 р. 
у % до 
1995 р.

Викиди забруд-
нюючих речовин 
стаціонарними 
джерелами забруд-
нення, у т.ч:

60,4 68,4 72,8 72,3 67,9 66,6 63,0 55,6 56,2 93,1

- діоксид сірки 5,3 4,2 2,4 3,2 4,3 4,2 3,4 5,4 9,6 в 1,8 
р.б.

- діоксид азоту 8,4 13,5 10,8 10,5 10,8 10,2 10,4 11,1 9,8 в 1,2 
р.б.

- оксид вуглецю 16,6 13,7 12,8 12,2 11,6 10,9 12,6 12,0 11,3 68,1
- метан 16,6 7,0 23,3 20,9 16,6 18,2 14,8 9,7 7,8 47,0
- неметанові легкі 
органічні сполуки 5,3 22,6 13,9 13,9 13,7 12,8 12,0 10,1 10,9 в 2,1 

р.б.
Зважені суспендо-
вані частинки 6,7 5,6 6,9 8,9 8,4 8,1 8,2 5,4 4,9 73,2

Джерело: розраховано автором на основі [15, с. 143]
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подарств. Реалізація функціональної марке-
тингової стратегії спрямована на створення 
комплексу конкурентних переваг й ефективне 
використання підприємством можливостей з 
боку ринку для досягнення його стратегічної 
мети [4]. На нашу думку, сприяння розвитку 
сільських територій та посилення експорт-
них можливостей регіону можливі при дієвій 
фінансовій підтримці держави сімейних ферм 
та селянських фермерських господарств 
щодо придбання обладнання та реконструкції 
тваринницьких ферм.

Висновки. Екологізація агропромислового 
виробництва повинна бути одним із основних 
маркетингових стратегічних напрямів еко-
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номічних перетворень країни. Маркетингова 
стратегія – це комплексний аналіз щодо базо-
вих рішень по вивченню попиту і пропозиції, 
питань ціноутворення, реклами, виробництва, 
стимулювання збуту, планування товарного 
асортименту та реалізації продукції споживачу. 

На наш погляд, екологізація сільськогоспо-
дарського виробництва сприятиме ефектив-
ному макроекономічному розвитку економіки 
та активізації агробізнесу тільки при дієвій 
державній підтримці нових форм організа-
ції виробництва. Необхідним є забезпечення 
правової бази для виходу на організований 
ринок сімейних ферм та особистих селян-
ських господарств.
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