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ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ 
ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Ю.О. Лупенко, д.е.н., академік 

Директор ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ 
 
Протягом останніх років популяризація здорового способу 

життя і підвищення рівня екологічної свідомості населення та ряд 
екологічних чинників створили значні передумови для розвитку ринку 
органічної продукції в Україні. Переповнений низькоякісними 
товарами внутрішній ринок України стимулює споживачів до купівлі 
органічної продукції як альтернативи звичайній. Зацікавленість 
споживачів органічними продуктами підтверджують дані останніх 
соціологічних досліджень. 

Формування ринку органічних продуктів харчування в Україні 
відбувається під дією внутрішніх і зовнішніх чинників. Внутрішні 
чинники зумовлюють зростання попиту на безпечні та здорові 
продукти харчування з підвищенням рівня життя населення. Зовнішні 
чинники спричинені динамічним зростанням світового ринку 
органічної продукції та зацікавленістю міжнародної спільноти в 
Україні як потенційно потужному виробникові такої продукції. 

З огляду на світовий досвід можна виділити 4 етапи формування 
та розвитку ринку органічних продуктів харчування (табл. 1). 

Таблиця 1 
Розвиток ринку органічних продуктів харчування 

Етапи Характеристика 

1. Клубний 
Фермери та споживачі, зацікавлені в споживанні 
здорової їжі, організовуються в клуби, товариства, 
організації 

2. Галузевий 

Зростає кількість виробників органічної продукції, 
формуються асоціації та професійні об’єднання, 
створюється нормативно-правова база діяльності 
суб’єктів органічного виробництва 

3. Ринковий 
Створюються закони, розвивається інфраструктура 
виробництва, переробки й реалізації органічних 
продуктів 

4. Загально-
національний 

Суспільство усвідомлює користь та переваги 
органічного виробництва, держава активно 
допомагає розвитку як пропозиції, так і попиту на 
екологічно чисті продукти харчування 
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Україна перебуває на третьому етапі формування ринку 
органічних продуктів харчування – ринковому. Перехід до 
загальнонаціонального етапу розвитку пов’язаний з усвідомленням 
суспільством екологічних проблем. Інфраструктура ринку органічної 
продукції на сьогодні слаборозвинена, тому виробники сильно 
обмежені у застосуванні маркетингових підходів для просування 
товарів. Відсутність законодавчої бази та відповідної системи 
сертифікації також створює на шляху виробників багато труднощів, у 
тому числі й у позиціонуванні продукції на ринку. Оскільки 
несертифіковані продукти не можуть маркуватися як «Органічний 
продукт», то виробники несуть значні матеріальні втрати, а споживачі 
не можуть розрізнити органічні продукти серед інших. Враховуючи і 
те, що переважна більшість органічної продукції реалізується на 
експорт, насичення внутрішнього ринку є недостатнім. 

За даними Мінагрополітики України, приблизно 70 % 
українських виробників постачає органічну продукцію за кордон. 
Вирощена в Україні продукція вивозиться переважно в країни 
Євросоюзу (Італію, Німеччину, Нідерланди, Швейцарію, Францію), до 
Північної Америки (США і Канада), Росії, Ізраїлю та Японії. 
Експортується близько 80-90 % всієї продукції, виробленої в Україні, 
переважно зернові, бобові та олійні культури. Решту продукції 
реалізовують на внутрішньому ринку як звичайну (незважаючи на те, 
що вона сертифікована за міжнародними стандартами), і лише 5-10 % 
вітчизняної органічної продукції реалізується з позначкою 
«органічний продукт». Слід відмітити, що точних даних щодо обсягу 
та асортименту цієї продукції немає через відсутність офіційних 
статистичних даних та неврегульованість митного контролю (у митних 
деклараціях органічну та традиційну продукцію не розрізняють). 

У 2008 році Україна вперше ввійшла у трійку світових лідерів 
серед країн-експортерів органічних зернових культур. З іншого боку, 
лише біля 10 % сертифікованої сільгоспсировини експортується як 
органічна продукція. Це пов’язано перш за все з високими ставками 
мита ЄС на пшеницю, ячмінь і жито. Тверді сорти пшениці, кукурудза, 
насіння олійних культур і бобові не обкладають митом при ввозі в 
країни ЄС, і тому вони займають набагато більшу частку в експорті. 
Значну зацікавленість країни Європи проявляють також до дикорослих 
рослин, зокрема чорниці, малини, грибів, зібраних у Карпатах. 
Головними каналами збуту органічної продукції в Україні є 
спеціалізовані магазини та Інтернет-маркети. Пропозиція органічної 
продукції в супермаркетах, звичайних магазинах та на ринках 
обмежена або взагалі відсутня. 
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Розвиток ринку органічної продукції у великих містах 
обумовлюється наступними факторами: вищий порівняно з іншими 
регіонами рівнем життя, що забезпечує більшу купівельну 
спроможність населення і відповідно лояльність споживачів до 
дорожчих продуктів; вища культура споживання і рівень екологічної 
свідомості населення; популяризація здорового способу життя серед 
населення; висока конкуренція на ринку, внаслідок якої виробникам 
потрібно шукати нові конкурентні переваги; складна екологічна 
ситуація в містах, що збільшує занепокоєння громадян екологічним 
проблемами та подорожчанням лікування. 

Сьогодні на ринку доступні такі категорії органічної продукції: 
зернові, крупи, пластівці, джеми, сиропи, соки, сухофрукти, свинина, 
молоко, мед та олія. Крім того, представлена продукція імпорту: 
дитяча їжа, чай, кава, цукор, спеції, фрукти, овочі, макаронні вироби, 
шоколад, вина та інші продукти. В Україні вже сформувалися 
об’єктивні умови для активного формування попиту на органічну 
продукцію: споживачі готові платити цінову надбавку за високоякісну, 
корисну й безпечну продовольчу продукцію. Найбільший попит 
спостерігається на м’ясну та молочну продукцію, а також свіжі овочі 
та фрукти. 

Потенційними споживачами органічної продукції є близько 5 % 
населення великих та близько 1-2 % населення середніх міст України. 
Сьогодні великого значення набуває проведення активної 
комунікаційної політики в суспільстві з метою інформування 
споживачів про особливості її виробництва, корисність для здоров’я та 
внесок у збереження навколишнього середовища. На органічну 
продукцію орієнтуються насамперед: люди з вищою освітою; середній 
та вищий соціальні класи; люди з високою купівельною 
спроможністю; люди, що піклуються про здоров’я своєї родини й 
орієнтуються на високоякісну продукцію; сім’ї з дітьми до 7 років. 

В ННЦ «Інститут аграрної економіки» опрацьована методика 
визначення ємності ринку органічної продукції, на основі якої 
розраховано потенційну ємність внутрішнього ринку органічної 
продукції за основними видами продукції до 2020 р. в розмірі 39,8 
млрд. грн або 873 грн у розрахунку на одну особу. Для розрахунку 
ємності ринку органічної продукції було взято: кількість осіб у 
децильній групі з найвищим рівнем споживання та у сім’ях з дітьми до 
семи років (4,58 та 7,25 млн. осіб відповідно), рівні фактичного 
споживання основних груп продовольчої продукції та ціни на неї. 
Відсоток заміщення звичайної продукції органічною: 1) децильна 
група з найвищим рівнем доходу: хліб, фрукти, овочі – 80 %, молоко, 
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яйця, цукор – 70 %, м’ясо, олія – 50 %; 2) сім’ї з дітьми до 7 років – всі 
продукти по 15 %. 

Визначення потенційної ємності ринку по окремих видах 
продукції проводилось на основі обсягів споживання органічної 
продукції та цін на неї, а також частки споживання органічної 
продукції в загальному асортименті харчової продукції (рис.1.) 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Потенційна ємність ринку органічної продукції 

 
За даних умов структура потенційного ринку органічної 

продукції виглядатиме наступним чином (рис.2). 
Ціна на органічні продукти в торговельних мережах на 

сьогоднішній день суттєво завищена. Якщо за кордоном націнка в 
середньому складає 15-30 %, максимум 50%, то в Україні може сягати 
200-300 %. Наприклад, органічна яловичина коштує 130-180 грн/кг, 
курятина – 80-120 грн/кг, курячі яйця – 30-38 грн/10 шт., молоко 
коров’яче – 16-20 грн/л, сметана – 65-75 грн/л, масло – 45-55 грн/200 г, 
мед – 130-200 грн/л, картопля, морква – 20-30 грн/кг, помідори, огірки 
– 40-45 грн/кг, борошно – 15-18 грн/кг [1,2].  

Більшість споживачів готові купувати органічні продукти за 
умов: забезпечення суворого контролю якості з боку державних 

частка споживання 
органічної продукції 

15 % 

30,1 млрд. грн 9,7 млрд. грн 

39,8 млрд. грн 

ПОТЕНЦІЙНА ЄМНІСТЬ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

ПОТЕНЦІЙНІ СПОЖИВАЧІ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

децильна група з найвищим 
рівнем доходу 
(4,58 млн. чол.) 

сім’ї з дітьми до 7 років 
(7,25 млн. чол.) 

частка споживання 
органічної продукції 

50-80 % залежно від виду 
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органів; виробництва повного асортименту продукції та доступності її 
у торговельній мережі; незначного збільшення ціни на рівні 10-20 % 
відносно традиційної продукції. 

Яйця, шт
22%

Фрукти, ягоди
5%

Цукор і мед
4%

Олія і жири
4%

М’ясо і м’ясо-
продукти

33%

Хліб і хлібні 
продукти

8%
Овочі, 

картопля
13%

Молоко та сир
11%

 
Рис. 2. Структура потенційного ринку органічної продукції 
 
Для формування пропозиції потрібно розвивати канали збуту. 

Невеликим товаровиробникам пропонується об’єднуватися у 
кооперативи з надання послуг із виробництва та реалізації органічної 
продукції, що: значно полегшує вихід на ринок; розширює товарний 
ряд за рахунок продуктів, що пройшли переробку; надає доступ до 
прогресивних технологій через обмін досвідом з іншими виробниками; 
допомагає уникати посередників; спрощує процедуру проходження 
сертифікації; а можливість реалізувати продукцію під спільною 
маркою збільшує конкурентоспроможність та дохідність виробництва. 

Важливим каналом реалізації органічної продукції повинен 
стати прямий збут, основними перевагами якого є виключення 
посередників, скорочення витрат на рекламу та транспортування 
продукції і в результаті збільшення прибутку фермера. Прямий продаж 
потрібно супроводжувати придорожніми рекламними стендами, 
торговельними павільйонами, застосовувати продаж продукції з 
використанням електронної та звичайної пошти, телефону тощо. Для 
налагодження ефективного прямого продажу потрібен певний період, 
під час якого встановлюються контакти з потенційними покупцями, 
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підвищується обізнаність останніх про якість продукції даної торгової 
марки та довіра до неї; час роботи має бути постійним і не 
змінюватися протягом тривалого періоду; в разі реалізації продукції на 
роздрібному ринку чи у магазині велике значення має оформлення 
товару, вигляд магазину та прилавка. 

Ефективному формуванню попиту та пропозиції заважає низка 
проблем: переважання експорту й нерозвиненість внутрішнього ринку 
органічної продукції; складність переходу до органічних методів 
господарювання (особливо для малих підприємств); високі тарифи на 
сертифікаційні та інспекційні послуги; відсутність надійної гарантії 
збуту продукції; нестача переробних потужностей; обмежений 
асортимент вітчизняної органічної продукції (дефіцит продукції 
тваринництва та складної технологічної переробки); сильно завищені 
ціни на сертифіковану органічну продукцію; відсутність законодавчої 
бази; нерозвиненість інфраструктури ринку, каналів збуту органічної 
продукції; слабка обізнаність споживачів про органічні продукти 
харчування та слабка екологічна свідомість населення; низька 
купівельна спроможність; високий ступінь недовіри з боку споживачів 
до будь-яких гарантій якості. 

З метою прискорення формування попиту на органічну 
продукцію потрібно підвищувати інформованість населення про її 
користь та безпечність, пропагувати здоровий спосіб життя, залучати 
державні органи, екологічні асоціації й організації споживачів у 
процес формування ринку органічної продукції.  

Стратегічними напрямами розвитку земельних відносин у 
сільському господарстві на період до 2020 року, розробленими ННЦ 
«Інститут аграрної економіки», визначено основні індикатори 
розвитку органічного виробництва, до яких належать:  

1. Зростання частки сільськогосподарських угідь, 
сертифікованих відповідно до органічних стандартів  у 2015 р. до 5 % і 
у 2020 р. – до 7 %, проти 0,7 % у 2012 р. 

2. Збільшення кількості сертифікованих органічних 
товаровиробників, що займаються виробництвом молока, овочів, 
фруктів та лікарських рослин до 2015 р.   не менше, як у три рази і до 
2020 р. – у 10 разів. 

3. Запровадження обов’язкової статистичної звітності для 
сертифікованих товаровиробників органічної продукції. 

4. Створення науково-інформаційних центрів з органічного 
виробництва при вищих навчальних закладах до 2015 р. – 10 центрів і 
до 2020 р. – 22, проти 3 у 2012 р.  

5. Зростання частки органічної продукції у 2015 р. до 7 відсотків 



 9 

валової продукції, у 2020 р. – до 10 відсотків, проти 5 % у 2010 р. 
Подальший розвиток органічного виробництва в Україні 

потребує: розроблення відповідної нормативно-правової бази, зокрема, 
Закону України «Про органічне виробництво» та Державної цільової 
програми розвитку органічного виробництва в Україні; створення 
національного органу сертифікації; запровадження національної 
акредитації сертифікаційних компаній, що  працюють на вітчизняному 
ринку; розроблення та затвердження стандартів ведення органічного 
сільського господарства, максимально узгоджених з вимогами 
світових стандартів; запровадження обов’язкової статистичної 
звітності для сертифікованих виробників органічної продукції; 
підвищення рівня інформованості та екологічної свідомості населення 
щодо органічної продукції; залучення державних органів влади, 
екологічних асоціацій й організацій, науковців, споживачів у процес 
формування ринку органічної продукції в Україні; забезпечення 
підготовки фахівців у галузі екологобезпечного землекористування та 
органічного виробництва.  

 
Джерела інформації 

1. Прайс-лист торгового дому «Органік Ера». [Електронний 
ресурс].  –Режим доступу: http://www.organicera.com.ua. 

2. Ціни спеціалізованого магазину «Натур Бутік». [Електронний 
ресурс].  – Режим доступу: natur-boutique.ua/. 
 
 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА VS БЕЗПЕКА ПРОДОВОЛЬСТВА: 
ТЕЗИ ДО ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ 

 
Ю.Е. Губені, д.е.н., професор, академік УАЕН 

Львівський національний аграрний університет 
 
1. Економічна система України є своєрідною "економікою 

бідності", де мінімальні доходи працюючого населення є "чинником" 
тривалої економічної підтримки конкурентоздатності експортно 
орієнтованих галузей, в тому числі – сільського господарства. 
Експортна орієнтація сільського господарства, та ще й орієнтована на 
продукти обмеженого асортименту (зернові, олійні культури), за 
умови значних дотацій та преференцій галузі, видається економічно 
хибною. Адже в умовах незадовільного соціально забезпечення 
більшості населення і недостатнього фінансування багатьох  
державних програм та інституцій, пряма та прихована бюджетна 
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підтримка експорту є доволі сумнівною. Тому трактування країни як 
великого експортного підприємства, та ще підпорядкування цій меті 
державної господарської політики, позбавлене стратегічної 
економічної логіки, не відповідає сучасним уявленням про соціально 
орієнтовану та соціально відповідальну державу. 

2. Продовольча безпека (англ. - food security) і безпека 
продовольства (англ. - food safety) – взаємно пов'язанні і лише 
семантично близькі поняття, що відображають різні аспекти 
економічних та соціальних відносин, пов’язаних із задоволенням 
однієї з базових потреб людини – харчування. Харчування є основою 
життя людини, і вважається основою мотиваційних потреб людини [3, 
с.27]. Більшість авторів вважають продовольчу безпеку складовою 
економічної безпеки держави [8 c.21; 9 c.183]. Триває опрацювання та 
підготовка до прийняття проекту Закону України "Про продовольчу 
безпеку в Україні" [5]. Можливо варто розглядати продовольчу 
безпеку як складову безпеки людини? 

3. Продовольча безпека за визначенням проф. Є. Сєрової, це – 
“рівень доступності для основної маси населення продуктів 
харчування, необхідних для підтримання необхідного життєвого 
рівня” [7, с.43]. Ключові тези такого трактування продовольчої 
безпеки: а) доступність основної групи продуктів; б) відповідність 
харчування життєвим потребам та процесам відтворення. 

4. Тому продовольча безпека та самозабезпечення у сучасних 
умовах не можна розглядати як “священну корову”, оскільки 
поглиблення тренду соціальної орієнтації економіки та "глобалізація 
та лібералізація аграрних ринків робить практично доступними будь-
яку сільськогосподарську продукцію в межах економічної доцільності" 
[2 c. 43]. На наше переконання "проблематика продовольчої безпеки 
для мешканців України лежить в площині низького життєвого рівня та 
хибної економічної тактики “самовиживання” населення. Лише 
підняття життєвого рівня населення, особливо – рівня оплати праці, 
можуть створити мотивацію попиту…" [2, c.54] а відтак – сформувати 
раціональну модель внутрішнього інвестування в аграрної сфери. 

5. Безпека (безпечність) продовольства – це якісна 
характеристика продуктів харчування, що свідчить по їх звичайну і 
прийнятну безпечність та не шкідливість. Безпечний продукт є 
придатним до споживання і не несе загрози життю та здоров'ю 
споживача. Безпека продовольства є напевно одним із головних 
чинників безпеки та здоров'я людини. ЄС визнав безпеку 
продовольства одним із головних пріоритетів господарської політики. 
Тому безпека продовольства наскрізною темою пронизує САП, 
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політику розвитку сільських територій, екологічну, соціальну та 
медичну політики. Для забезпечення продовольчої безпеки необхідним 
є дотримання принципів: а) єдності продуктових ланцюгів; б) 
моніторинг та аналіз аграрного та продовольчого ринків; в) 
імперативної та невідворотної відповідальності; г) контроль усіх ланок 
продуктових ланцюгів; д) інформаційна відкритість. 

6. Конституція України закріплює "право громадян на 
безпечне для життя і здоров'я довкілля…", гарантує "право вільного 
доступу до інформації … про якість харчових продуктів…" [4]. В 
розвиток цього Господарський кодекс однозначно гарантує 
споживачам право на належну якість та безпеку товарів" а також право 
на "…необхідну, доступну та достовірну інформацію про … якість … 
товарів" [1, с. 32]. Практика дає підстави вважати, що в частині 
безпечності продуктів харчування виконання цих зобов'язань і 
гарантій є дуже формальним. Відзначимо хоча б те, що за якість і 
безпечність харчів в нашій країні відповідає, та й то доволі не 
категорично, аж 4 міністерства та 7 державних комітетів, служб, 
департаментів. Найчастіше захист права на безпеку продуктів 
харчування покладено на самого споживача.  

7. На противагу цьому у ЄС за безпеку продуктів харчування 
відповідає єдина інституція – Європейська агенція безпеки харчових 
продуктів (англ. – European Food Safety Authority, EFSA). В країнах ЄС 
діють національні та не урядові організації, які забезпечують або 
контролюють безпеку продовольства. Так, для прикладу, в Чеській 
республіці (ЧР) лише на урядовому рівні діє Інформаційний центр 
безпеки продовольства (чеськ. – Informační centrum bezpečnosti 
potravin, ICBP), який співпрацює з європейською Системою швидкого 
оповіщення про харчові продукти і корми (англ. – Rapid Alert System 
for Food and Feed, RASFF). В ЧР контактною інституцією цієї системи 
є Державна сільськогосподарська та ветеринарна інспекція. 

8. З огляд на низку причин тезу "продовольчої безпеки" можна 
розглядати як один із декількох симптоматичних міфів, поширених в 
аграрній сфері. Адже використання терміну продовольчої безпеки" 
супроводжується відсутністю єдиного тлумачення та смислового 
навантаження [6 с.2]. Кількість наукових публікацій з цієї тематики є 
вражаючою, однак базові посилання їх авторів видаються дещо 
хибними. Якщо приймати тлумачення "продовольчої безпеки" в 
тлумаченні ФАО, то це ситуація, коли "кожен і в будь який час має 
доступ до їжі, необхідної для здорового та активного життя". Відтак в 
Україні відсутні ознаки "продовольчої небезпеки", а сутність проблем 
харчування полягають в низькому рівні життя та значній частці 
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малозабезпеченого, та навіть бідного населення. 
9. Основою регулювання безпеки продовольства в ЄС є 

Міжнародний стандарт продуктів харчування IFS (англ. – International 
Food Standart) – європейський стандарт продуктів харчування. В його 
розвиток прийнято або імплементовано низку міжнародних норм. 

10. Норма ISO 22000 – глобальна міжнародна норма, яка 
регламентує вимоги щодо системи управління та формування 
безпечності  продуктів харчування. Сформована відповідно до цієї 
норми система управління безпекою продуктів харчування охоплює 
усі ланки т. з. "продуктових ланцюгів" за принципом "від поля до 
тарілки". Норма, і відповідно – система ISO 22000, передбачає: а) 
інтерактивні комунікації; б) управління; в) контроль ризиків і загроз 
(відповідно до вимог HACCP); г) постійне вдосконалення системи 
контролю та її механізмів. [9] Норми  повністю адаптовані до норм 
управління якістю ISO 9001 і жодним чином не суперечать іншим 
нормативним документам ЄС.  

11. Міжнародна норма HACCP (англ. - Hazard Analysis Critical 
Control Points, укр. - Система аналізу ризиків і контролю критичних 
точок) – це базова нормативна платформа норм і правил діяльності у 
сфері споживання. Система HACCP є базою багатьох мереживних та 
брендових сертифікатів та технічних умов, і вважається основою 
міжнародної торгівлі споживчими продуктами. В її основі – 
інструменти управління ризиками на усіх етапах виробництва, 
дистрибуції та перед споживчого циклу продукції. Сертифікат HACCP 
є основою купівельної довіри європейських споживачів.  

12. Законодавство України, зокрема – Закон України "Про 
безпечність та якість харчових продуктів", зобов’язує виробників та 
дистриб'юторів харчових продуктів застосовувати системи НАССР 
та/або інші системи забезпечення безпечності та якості під час 
виробництва та обігу харчових продуктів. Реально лише поодинокі 
вітчизняні виробники, часто лише під тиском експортних зобов’язань 
або брендового реноме, використовують норми ISO 22000 та HACCP. 

13. На основі наведеного можна стверджувати, що існує гостра 
необхідність перенесення акцентів продовольчої безпеки з сфери 
безпеки держави у сферу безпеки та охорони прав людини. Вирішення 
питань продовольчої безпеки перебуває скоріше не в площині 
виробничого потенціалу агробізнесу, а в необхідності радикального та 
рішучого збільшення рівня життя населення, насамперед – зростання 
оплати праці. У стратегічному вимірі економічна політика "бідності" 
має бути редукована в напрямку формування концепції "країни 
добробуту" (англ. –  welfare state) [10, c.69]. 
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14. Важливим напрямком державної політики, що має 
охоплювати управлінську, господарську та гуманітарну сфери, має 
стати посилення уваги до безпечності (безпеки) продуктів харчування. 
Для цього необхідно переглянути парадигму пасивної участі держави в 
регулюванні та забезпечені невід'ємного права громадянина на 
безпечні та не шкідливі умови життя. З багатьох міркувань, в тому 
числі – економічних, забезпечення безпеки продуктів є раціональним. 
Однак політика забезпечення безпеки продовольства має базуватись не 
на хибних або ж відверто не фахових уявленнях та припущеннях, а 
відповідно до Міжнародних стандартах продуктів харчування (IFS) та 
відповідній нормативній та емпіричній базі ЄС. 
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ВИТОКИ ТА ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ 
КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ «ОРГАНІЧНЕ 

ВИРОБНИЦТВО»: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І СВІТОВИЙ ДОСВІД 
 

Т.О. Зінчук, д.е.н., професор 
Житомирський національний агроекологічний університет 

 
Результати дослідження свідчать про різноманітність 

підходів до визначення основних термінів, що формують зміст такого 
сучасного явища, як «органічне виробництво». Встановлено 
адаптованість цих визначень до єдиних способів виробництва 
органічної продукції. Розкрито необхідність розвитку НТП у бік 
екологізації сільського господарства з врахуванням важливості і 
пріоритетності не лише економічної, але й соціальної складової. 

 
Наслідки науково-технічного прогресу (НТП) позначилися на 

розвитку усіх сфер економіки та, насамперед, на сільському 
господарстві. Науково доведено, що впровадження передових 
агротехнологій, нових засобів автоматизації і механізації; широке 
використання мінеральних добрив та хімічних препаратів, що 
застосовуються при вирощуванні тварин і рослин; формування 
інноваційних напрямів селекційної та генетичної діяльності та 
виробництво генетично модифікованої продукції та інші досягнення 
мають свої позитивні впливи на ефективність виробництва 
сільськогосподарської продукції та є основними чинниками  
підвищення прибутковості галузі в ринкових умовах господарювання. 
Крім того, досягнення НТП у сільському господарстві відображають 
цілі державної аграрної політики усіх розвинених країн світу: – 
підтримка високого рівня сільськогосподарського виробництва;  –  
забезпечення експортної квоти на сільськогосподарську продукції; – 
захист вітчизняних товаровиробників  від зростаючої конкуренції в 
умовах глобалізації тощо.  

Однак, зміст та характер розвитку НТП в галузі сільського 
господарства, зумовлені тільки їй притаманними специфічними 
особливостями, де удосконалення продуктивних сил, як правило, 
супроводжується діями природно-біологічних законів, а досягнення 
науки та техніки дозволяють лише у певних  межах, зумовлених 
природними процесами та біологічними ритмами навколишнього 
природного середовища, активно впливати  на родючість землі та 
продуктивність рослин і тварин. У свою чергу, біологічні чинники 
висувають жорсткі вимоги до науково-технічних розробок, і, в першу 
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чергу, це стосується нормального рівня життєдіяльності рослин, 
тварин, відтворення родючості ґрунтів, збереження 
сільськогосподарських угідь заради здорового майбутнього людини та 
планети, в цілому. 

Після декількох десятків років аграрних реформ і відкритої 
апології інституціонального чинника у розвитку економіки та 
ігноруванні екологічної складової, економічна аграрна наука та 
практика господарювання повертаються до моделей розвитку, де 
найважливішим параметром виступає екологічний прогрес, а техніка 
та технології вважаються допоміжними елементами активізації 
виробничих процесів, підпорядкованих основній меті –  екологізації 
виробництва. У цьому контексті забезпечення населення якісної та 
безпечною харчовою продукцією набуває актуальності у всіх країнах 
світу та, незалежно від їх рівня соціально-економічного розвитку, 
політичного устрою, мотивуючими до споживання саме органічних 
продуктів є такі: 

по-перше, з точки зору споживача, це – популяризація здорового 
способу життя; виховання відповідної культури споживання; 
досягнення гармонії з природою; турбота про екологію;  

по-друге, з точки зору виробника, це – фінансовий результат у 
вигляді прибутку; освоєння нового сегменту ринку; підтримка 
сприятливого стану навколишнього природного середовища; 
обов’язковість дотримання норм та стандартів екологічного 
землеробства; впровадження елементів екологічного маркетингу та 
менеджменту у виробничу діяльність; гарантована підтримка держави.  

Вектор розвитку органічної продукції впевнено набуває чіткості 
та перспективи, попри відсутність в Україні основних нормативно-
правових засад стимулюючого характеру та різнорідність підходів до 
теоретико-методологічної сутності понять категоріального апарату 
“органічне виробництво”. 

Систематизація інформації щодо термінології продукції 
органічного виробництва дозволила виокремити такі складові: “еко”, 
“органік”, “біо”, “ІМО Сontrol” та інші. Об’єднуючим чинником, що 
підтверджує їх тотожність є те, що виробництво продукції з таким 
позначенням починається з землі, а товари є “авторськими”, оскільки 
значна питома вага при їх виготовленні припадає на ручну працю.  

Вважається, що перші ідеї органічного землеробства належали 
англійському вченому А. Ховарду, якого називають “батьком 
органічного землеробства”. Саме він у 40-х роках минулого століття на 
основі аналізу теоретичних поглядів своїх попередників сформував 
теоретичну та експериментальну систему виробництва органічної 
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продукції. Суть філософського підходу дослідника “біо-органік-руху” 
полягала у дбайливому відношенню до природи і здоров’я людини, 
дотримання природних принципів землеробства, впровадження 
рециклінгу (безвідходного виробництва), декларування повної відмови 
від хімічних та синтетичних продуктів для обробки ґрунту, захисту 
рослин, відгодівлі тварин тощо [1]. Водночас, під впливом об’єктивних 
причин історичного характеру: голоду та дефіциту агропродовольчої 
продукції внаслідок Другої світової війни, ці ідеї не отримали 
подальшої підтримки та уваги з боку наукових кіл та виробників 
агропродовольчої продукції. 

Наступним етапом відродження “біо-органік-руху” стало 
створення у 1964 р. першої асоціації “Nature&Progress”, яка об’єднала, 
більш, ніж 400 членів (біо-аграріїв та виробників косметичних 
засобів). Подальша історія розвитку органічного виробництва 
пов’язана із створенням у 1971 р. у Франції, в Версалі, Міжнародної 
Федерації Руху Органічних Сільських Господарств: IFOAM*.  

Найактивніший розвиток органік-виробництва, зокрема, у США 
і Європі, припав на кінець 80-х – початок 90-х рр. минулого століття 
під впливом конкретних ознак екологічної кризи. Ці обставини 
змусили уряди економічно розвинених країн розробити спеціальні 
закони та стандарти, через які регулюються процеси виробництва, 
переробки і реалізації даної продукції і створити відповідні 
спеціалізовані державні департаменти, уповноважені видавати ліцензії 
товаровиробникам на її виробництво. 

Таким чином, з початку 90-х р. органічне виробництво стало 
частиною ідеології науково обґрунтованого ведення сільського 
господарства, а для більш, ніж 120-ти тис. європейських фермерських 
господарств своєрідним способом здорового образу життя. 

На теперішній час в країнах світу існує декілька визначень, які 
безпосередньо пов’язані з продукцією органічного виробництва та 
гарантують органічне походження товару: 

– EU Organic (у деяких країн-членах ЄС); 
– Soil Association (у Великобританії); 
– Eko (у Голландії); 

                                                
*IFOAM з 1971 р. на некомерційних засадах здійснює управління екологічним 

виробництвом на міжнародному рівні. та об’єднує 750 організацій з більш як 100 країн 
світу. Основні завдання IFOAM –координація та контроль дотримання положень 
екологічного сільського господарства у різних країнах; підтримка організацій 
органічного землеробства в усьому світі; встановлення та перегляд міжнародних 
стандартів виробництва, переробки та реалізації екологічних продуктів харчування. 
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– Органік Стандарт (в Україні); 
– Ecocert (у Франції); 
– Bio (у Німеччині); 
– ICEA (в Італії); 
– IMO Control (у Швейцарії); 
– Organic Farmers (у США, Великобританії,  тощо [2, с. 18]. 
Усі зазначені терміни, незважаючи на різні назви, 

характеризують одне явище – органічне виробництво продукту. 
У Постанові Ради (ЄС) №834/2007, зокрема, зазначено, що 

органічне виробництво – це цілісна система господарювання та 
виробництва харчових продуктів, яка поєднує у собі найкращі 
практики з огляду збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, 
збереження природних ресурсів, застосування високих стандартів 
належного утримання (добробуту) тварин та метод виробництва, який 
відповідає певним вимогам до продуктів, виготовлених з 
використанням речовин та процесів природного походження [3], що 
дозволяє виділити не лише його традиційний (виробничий) зміст, але й 
розглядати органічне землеробство у якісно новій соціальній площині. 

Різні теоретико-методологічні підходи використовуються  
російськими вченими – зокрема, під органічним сільським 
господарством розуміють виробництво екологічно чистих 
сільськогосподарських продуктів” [4, с. 64], або його вважають 
“альтернативним” напрямом сільського господарства [5, с. 80], де 
застосовуються такі методи ведення агровиробництва, при яких не 
використовуються синтетичні хімічні добрива й засоби захисту, а всі 
виробничі процеси забезпечують замкнутий цикл, в результаті чого 
досягається природо- та ресурсозберігаючий ефект. Зокрема, 
відмічається, що органічне землеробство – це “технологічне зрушення, 
модифікація розвитку продуктивних сил в умовах глобалізації та 
посилення диференціації суспільства. Поляризація у доходах веде до 
поляризації споживання продовольства, одні споживають високоякісні 
продукти органічного землеробства, а інші – відносно дешеві 
сільськогосподарські товари масового виробництва” [6, с. 24-25], чим 
підкреслюється елітарний характер системи органічного землеробства.  

Висновок: в усіх викладених варіантах дефініції даного питання 
основною вимогою до органічного виробництво сільськогосподарської 
продукції є вимога до умов її вирощування. Водночас, важливо 
виокремити соціальну роль метода органічного виробництва, розгляд 
його не лише через призму процесу виробництва та відповідних 
технології, а через функцію підвищення добробуту населення. 
Соціальна роль органічного землеробства має реалізовуватися у двох 
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напрямах, по-перше, шляхом забезпечення специфічного ринку, який 
задовольняє зростаючі потреби споживача у органічній продукції, та, 
по-друге, як суспільного блага, сприяючи захисту природного 
навколишнього середовища, належному утриманню тварин, а також 
сільському розвитку. 
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РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА НА 
ЖИТОМИРЩИНІ: ДОСВІД ПП «ГАЛЕКС-АГРО» 

 
О.М. Ющенко 

Генеральний директор ПП «Галекс-Агро» 
 

У Новоград-Волинському районі Житомирської області 
знаходиться одне з найбільших органічних господарств України – 
ПП «Галекс-Агро», засноване в 2008 році. Це змішане господарство з 
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молочним тваринництвом і польовими культурами, яке працює за 
стандартами Євросоюзу (EU Оrganic) і Швейцарії (Bio Suisse). Галекс 
Агро – перше господарство в Житомирській області, яке зважилося 
реалізувати модель повноцінної еко-системи, в якій поєднується 
вирощування органічних культур і органічне тваринництво. Наразі 
господарство вирощує  продукцію на площі 7 тис. га, з яких 5 000 га 
сертифіковані як органічне землеробство, 2000 га – перехідний період. 
Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових та 
зернобобових культур, зокрема пшениці, полби (спельти), жита, 
ячменю, вівса, пелюшки, бобів, вики, гречки та проса. 

В своїй діяльності ПП «Галекс-Агро» керується тим, що для 
оптимальних результатів при вирощуванні зернових культур 
необхідний правильний баланс гумусу в грунті і вміст поживних 
речовин. За правилами, органічні господарства не мають можливості 
використовувати азотні добрива, і рослини живляться тільки з грунту. 
Практика показує, що багато органічних господарств страждають від 
низького рівня урожайності і якості продукції (наприклад, зниженого 
вмісту білка у пшениці), що є наслідком негативного балансу гумусу в 
грунті. 

Вихід з такого становища є, і його допомогли знайти експерти з 
FIBL, які здійснюють консультативну підтримку підприємства в 
рамках проекту з розвитку органічного ринку в Україні. 
Найефективнішим рішенням в даному випадку стало введення в 
сівозміну бобових на зелений корм (конюшини та люцерни). 
Швейцарський досвід показує, що мінімально 20-25% бобових на 
зелений корм значно покращує ситуацію з поживними речовинами: 
підвищується врожайність з гектара і якість продукції. За рахунок 
цього поліпшується структура грунту, в ньому починають активно 
розвиватися мікроорганізми, черв’яки; поновлюється баланс гумусу; 
досягається ефект стримування росту бур’янів за рахунок 
вирощування швидкорослих бобових і постійного їх скошування з 
подальшим використанням для годівлі тварин. 

Таким чином, при органічному вирощуванні ніяк не обійтися без 
правильної сівозміни. При цьому, якщо рослинництво поєднується з 
тваринництвом, досягається ще кращий ефект, так як гній вноситься на 
поля, які потребують азоту. В 2010 році в селі Гульськ Новоград-
Волинського району ПП «Галекс-Агро» створено інноваційний 
молочно-товарний комплекс європейського зразка потужністю 500 
голів ВРХ з метою розвитку органічного тваринництва та відтворення 
на Поліссі м’ясо-молочної породи Симентал. Середній надій на корову 
наразі становить 22 літри на добу, або 6 700 літрів за 305 днів лактації. 



 20 

В 2012 році підприємством розпочато будівництво та реконструкцію 
молочно-товарної ферми на 850 голів ВРХ в селі Городище Новоград-
Волинського району, де вже збудовано 50% загальної потужності, 
завезено 350 голів племінних нетелів породи Симентал.  

У липні 2008 року на базі підприємства було проведено перший 
в Україні семінар «Всеукраїнський День органічного поля» в рамках 
швейцарсько-українського проекту «Органічна сертифікація та 
розвиток органічного ринку в Україні», в якому приймали участь 9 
європейських країн. ПП «Галекс-Агро» три роки поспіль приймає 
участь у найбільшій міжнародній виставці органічної продукції 
«БіоФах» (BioFach) у м. Нюрнберг (Німеччина), на якій представляє 
українську органічну продукцію. Регулярна участь у виставках дає 
можливість ознайомлюватися з сучасними тенденціями розвитку 
світового органічного ринку, обмінюватися досвідом, а також 
налагоджувати міжнародні контакти для подальшого поширення ідеї 
органічного руху і розвитку органічного сектору в Україні. 

Наразі підприємство є учасником швейцарсько-українського 
проекту «Розвиток органічного ринку в Україні, 2012-2016 рр.», метою 
якого є сприяння розвитку органічного сектора в Україні та інтеграції 
українських малих та середніх підприємств в міжнародну торгівлю 
сертифікованою органічною продукцією. Діяльність підприємства в 
рамках проекту, який підтримується дослідним інститутом органічного 
сільського господарства (FiBL, Швейцарія), спрямована на 
розширення посівних площ під органічними орними культурами та 
здійснення заходів з покращення якості та збільшення обсягів торгівлі 
молочною продукцією в Україні. 
 
 
ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ПОШУКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ 

СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА 
 

О.І. Гуторов, д.е.н., професор 
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

 
Бездумне ставлення до Природи взагалі і до ґрунтів зокрема, яке 

спостерігалось багато десятиріч в нашій країні, інтенсивні системи 
землеробства на базі хімізації, призвели до значної деградації 
ґрунтового покриву, порушення екологічної рівноваги агроекосистем, 
погіршення якості сільськогосподарської продукції, забруднення її 
радіонуклідами, важкими металами-канцерогенами, пестицидами, 
різними хімічними речовинами. 
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Альтернативою цього бездумного ставлення до землі є розробка 
екологічно безпечних систем землеробства, які дозволяють 
вирощувати екологічно чисту продукцію рослинництва при 
прогресуючому підвищенні ґрунтової родючості. 

У світі в останні три десятиріччя вчені різних країн ведуть 
пошук і розробляють системи землеробства, які згладжують або 
знімають всі негаразди інтенсивного землеробства, заснованого на 
хімізації сільськогосподарського виробництва. У різних країнах ці 
системи землеробства називались по-різному: відновлювальне, 
органічне, біологічне, біодинамічне. Узагальнюючим терміном варто 
вважати "біологічне" землеробство. Останнім часом цей термін 
одержав більш точне визначення, а саме «органічне землеробство».  

В Україні залишилось чотири невеликих регіони, де ґрунти ще 
не забруднені до небезпечних меж і де ще можливе вирощування 
екологічно чистої продукції на рівні найсуворіших світових 
стандартів. В цих регіонах є близько 7-8 млн. гектарів ріллі. Але щоб 
прогодувати всіх дітей віком до 16 років, Україні потрібно майже 10 
млн. гектарів ріллі. Тому ці регіони повинні мати заповідний статус 
екологічно чистих земель, який був би затверджений державними 
рішеннями для цільового виробництва екологічно чистої продукції 
дитячого та лікувально-профілактичного харчування. Потрібен не 
тільки чистий грунт, але й екологічно чисті технології землеробства. 
Все це можливо при запровадженні органічного землеробства, на 
засадах ефективного ґрунтозахисного землеробства. 

За радянських часів сільське господарство України з 
екстенсивного землеробства, яке базувалося на використанні 
потенціальної родючості ґрунту, перейшло до інтенсивного 
землеробства, яке ґрунтувалось на застосуванні потужної техніки, 
меліоративних заходів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та 
інших агрохімікатів. Політика інтенсифікації сільського господарства 
та впровадження індустріальних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур забезпечили значне збільшення 
виробництва сільськогосподарської продукції.  

Так, у 80-х роках Україна вийшла на третє місце в світі після 
Канади та США з валового виробництва зерна (51-53 млн. т) та в 
розрахунку на душу населення (1т.). Але зростаюча інтенсивність 
ведення сільськогосподарських робіт, надходження потужних машин, 
підвищення доз внесення добрив, використання хімічних засобів 
захисту рослин збільшили навантаження на землю, призвели до 
екологічної кризи. Тісний зв'язок землеробства з природою в умовах 
індустріалізації та інтенсифікації агросфери врешті-решт призвів до 
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негативних змін природного середовища, до екологічної 
незбалансованості землеробства. 

Слід відмітити, що землеробство повністю ґрунтується на 
використанні природних ресурсів та умов, а його виробничо-
технологічні процеси одночасно повинні бути біологічними в своїй 
спрямованості. Тому нехтування законами природи, яке мало місце в 
інтенсивному, але екологічно незбалансованому землеробстві, 
призвело до розвитку деградації ґрунтів, втрати ними родючості.  

Надзвичайно важливим питанням незбалансованості 
землеробства в нашій країні є також високий рівень розораності 
сільськогосподарських угідь, яке станом на 01.01.2011 р., за даними 
Держкомзему, становить в середньому 78 %, тоді як в окремих 
областях вона досягає значно вищих показників, наприклад у 
Черкаській областівона досягає 88%, а у Херсонській – понад 90%. 
Отже, сільськогосподарська освоєність земель перевищує екологічно 
обґрунтовані нормативи і призводить до збільшення площі еродованих 
сільськогосподарських угідь, яких в Україні уже близько 15 млн га. 
Щороку їх площа збільшується на 80-90 тис. га, внаслідок чого 
втрачається родючий шар ґрунту. В той же час світовий досвід 
свідчить, що підвищення ефективності сільського господарства 
можливе тільки за умов інтенсивного використання високородючих 
ґрунтів і завдяки зниженню вкладень у малопродуктивні землі. 

Отже, виведення з інтенсивного сільськогосподарського 
використання малопродуктивних земель буде сприяти не лише 
зменшенню екологічного ризику, а й оптимізує використання коштів, 
ресурсів та праці. Зменшення обсягів виробництва товарної 
рослинницької продукції, яке, на думку деяких вчених, може відбутися 
при зменшенні площі ріллі в обробітку, не відбудеться, якщо буде 
наведено елементарний господарський порядок у використанні земель, 
що залишаються в інтенсивному обробітку.  

Таким чином, загострення агроекологічних проблем, негативні 
наслідки інтенсифікації землеробства призвели до погіршення якісного 
стану земель, забруднення ґрунтів та вирощеної продукції 
радіонуклідами, важкими металами, пестицидами. Використання 
земельних ресурсів доцільне, якщо це відповідає потребам і людини і 
природи. Тут доречно привести слова відомого вченого Б. Коммонера, 
який, розглядаючи людство як частину природної системи, що 
експлуатує цю систему, сформулював чотири закони екології: перший 
– в природі «... все связано со всем», другий – «... все должно куда-то 
деваться», третій – «...природа знает лучше», четвертий – «... ничто не 
дается даром» [1, с. 29]. Отже, все добуте з природного середовища 
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повинно бути повернено. 
Агроекологічні проблеми, що виникли, призвели до того, що 

значна частина агроекосистем, в яких здійснювалося 
сільськогосподарське виробництво, втратила здатність до 
саморегуляції внаслідок збіднення рослинного розмаїття та збільшення 
кількості бажаних для вирощування видів рослин і усунення 
небажаних механічними, біологічними та хімічними засобами, 
внесенням добрив, проведенням меліорації земель, застосування 
протиприродних систем обробітку ґрунту, що призвело до надто 
негативних наслідків в збереженні природної родючості ґрунтів. 
Основні з них наступні: дегуміфікація ґрунтів, тобто систематична 
втрату гумусу у процесі сільськогосподарського виробництва; 
забруднення ґрунтів і вирощеної продукції засобами хімізації 
сільського господарства: гербіцидами, фунгіцидами, інсектицидами, 
десікантами, дефоліантами, нітратами; забруднення ґрунтів і 
вирощеної продукції відходами промислового виробництва: 
радіонуклідами, важкими металами, кислотними агентами та іншими 
хімічними інгредієнтами;  засміченість орного шару ґрунтів насінням 
бур’янів яка в даний час становить 500-5000 млн. шт. схожого насіння 
на гектар ріллі; нераціональне зрошення чорноземних ґрунтів, яке 
призводить до руйнування ґрунтової макроструктури, підняття рівня 
ґрунтових вод, вторинному засоленню та осолонцюванню ґрунтів;   
застосування прямолінійних принципів територіальної організації 
землекористування та сівозмін, що посилює водну ерозію; розвиток 
водної та вітрової ерозії, що сприяє розчленуванню полів, 
забрудненню територій продуктами змиву здування, втрату ґрунтової 
родючості; використання застарілих наукових принципів ведення і 
інтенсифікації землеробства, застосування нераціональних і 
енергомістких агротехнічних прийомів, які базуються на відвальній 
оранці; внесення мінеральних добрив на запрограмований врожай без 
додержання оптимального і співвідношення між органічними та 
мінеральними добривами; застосування інтенсивних обробок 
пестицидами, які нищать ґрунтову біоту; спалювання стерні та 
пожнивних решток, яке зменшує енергетику культурного 
ґрунтотворного процесу; застосування важкої енергомісткої техніки, 
що призводить до ущільнення ґрунту та руйнування його структури. 
Агроекологічні проблеми спонукають науковців світу до пошуку 
альтернативних систем землеробства. Високорозвинуті країни вже 
кілька десятиліть ідуть шляхом біологізації та екологізації 
землеробства, тобто застосовують біологічне, біодинамічне, органічне 
та інші види систем землеробства. 
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Альтернативне землеробство, на думку вчених – це не система, 
а концепція, новий підхід до землеробства, група методів, етика 
ставлення до землі. Його суть полягає у повній або частковій відмові 
від синтетичних добрив, пестицидів, регуляторів росту та кормових 
добавок. Комплекс агротехнічних заходів ґрунтується на суворому 
дотриманні сівозмін, введенні до їх складу бобових культур, 
збереженні рослинних решток, застосуванні гною, компостів і 
сидератів, проведенні механічних культивацій, захисту рослин 
біологічними методами. Метою альтернативного землеробства є 
одержання продукції, що не містить залишків хімікатів, збереження 
ґрунтової родючості і, врешті-решт, охорона навколишнього 
середовища. Рух за альтернативне землеробство розвивається в 
промислово розвинених країнах, у яких найбільше проявилися 
негативні наслідки інтенсифікації землеробства. 

Прихильники альтернативного землеробства визнають, що 
традиційне землеробство характеризується більш високими 
показниками. Але, по-перше, вони досягаються зниженням родючості 
ґрунту і забрудненням навколишнього середовища залишками добрив і 
пестицидів і, по-друге, в традиційному землеробстві, на їхню думку, не 
надається достатнього значення такому важливому показнику, як 
біологічна якість продукції, яку треба оцінювати не лише за 
привабливим зовнішнім виглядом, смаком і розміром, а й за здатністю 
підтримувати здоров'я людини. 

В альтернативному землеробстві значної уваги надають 
боротьбі з ущільненням ґрунту. Для цього застосовують тільки легку 
сільськогосподарську техніку. Не допускається застосування хімічних 
засобів захисту рослин: для боротьби з бур'янами, хворобами і 
шкідниками використовують виключно агротехнічні та біологічні 
методи. Для альтернативних господарств, які спеціалізуються на 
тваринництві, замість застосування складних кормових сумішей, що 
містять багато чисельні синтетичні кормові добавки, характерне 
повернення до натуральних кормів. 

 Нині існує декілька систем альтернативного землеробства. 
Найбільш давньою з них вважають біодинамічну. Вже в 30-ті роки 
минулого століття її застосовували окремі фермери в Австрії та в 
інших країнах Західної Європи. 

Виникнення решти систем, як і розвиток біодинамічної, 
припадають на початок шестидесятих років, тобто на період початку 
інтенсивної хімізації сільського господарства. Таким чином, досвід 
альтернативного землеробства не має й 30 років, тому завчасно давати 
оцінку результатам функціонування таких систем. Відмінність між 
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наявними системами не завжди має чіткі межі – нерідко вони 
відрізняються лише термінологічно.  

Найбільш поширеними з них є: органічне землеробство (широко 
застосовують у США), біологічне землеробство (Франція), органо-
біологічне землеробство (Швеція, Швейцарія), біодинамічне 
землеробство (Німеччина, Швеція, Данія). Найбільше альтернативне 
землеробство розвинуте в США. За опублікованими даними, у цій 
країні його застосовували на 20-30 тисячах ферм. Значна питома вага 
альтернативного землеробства в Швейцарії та Данії [2, с. 16-21]. 

Отже, аграрна політика України на коротко- та довгострокову 
перспективу повинна бути спрямована на виробництво 
сільськогосподарської продукції високої якості на засадах 
ґрунтозахисного екологічного землеробства. Екологізація 
землеробства забезпечуватиме збереження і відновлення земельно-
ресурсного потенціалу, формування екологічно комфортного 
середовища для життя і діяльності населення, виробництво екологічно 
чистої сільськогосподарської продукції.  
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ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІКО-
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 
Н.М. Андрєєва, д.е.н. 

Інститут проблем ринку та економіко- 
екологічних досліджень НАН України 

 
Україна є країною з потужним аграрним сектором економіки, 

що не є дивним, оскільки за даними Державного агентства земельних 
ресурсів України станом на 01.01.2012 р., площа земель 
сільськогосподарського призначення дорівнює 42776,9 тис. га, що 
складає 70,9% загальної площі території України. Аграрний сектор 
забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність країни, 
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формує 17% валового внутрішнього продукту та близько 60% фонду 
споживання населення. Крім того, аграрний сектор є одним з основних 
бюджетоутворювальних секторів національної економіки, частка якого 
у зведеному бюджеті України за останні декілька років становить 8 - 
9%, а також займає друге місце серед секторів економіки у товарній 
структурі експорту. Проте, економічні закони підприємницької 
діяльності створюють безліч векторів його розвитку, що здебільшого 
не відповідають ані концепції сталого розвитку, ані концепції 
екологічно чистого виробництва. З огляду на плюралізм економічних 
моделей, суб’єкт систематизуючого впливу зобов’язаний сформувати 
дієвий інструментарій з відповідних важелів регулювання, які 
дозволять ефективно змінювати регламентовані відносини. 

Потреба у харчуванні – є невід’ємною потребою кожної 
людини, задоволення якої ставить перед собою за мету 
агропромисловий сектор економіки. Слід зазначити, що в Україні, як і 
в інших країнах світу, дедалі більше зростає попит на екологічно-чисті 
продукти харчування. У 2011 році обсяг продажів екологічних 
продуктів у межах країни перевищив 55 млн. грн., що є вдвічі 
більшим, ніж у 2010 році, та майже у десять разів перевищує 
показники 2008 року. Станом на 01.01.2011 р. в Україні зареєстровано 
лише 142  оператори  органічного  виробництва, що на думку Т.О. 
Чайки, робить  перспективним його розвиток у майбутньому, оскільки 
становить лише 0,05% від загальноєвропейського рівня і відповідає 34  
місцю  серед 44 країн Європи, де розвивається органічне виробництво. 
До цього ж, Україна станом на початок 2011 р. посідає перше місце в 
східноєвропейському регіоні за сертифікованою площею органічних 
сільськогосподарських угідь, спеціалізуючись переважно на 
виробництві зернових (49,4% загальної площі ріллі з органічним 
статусом), олійних (15,2%) і зернобобових культур (3,8%). На одного 
ж виробника органічної продукції в Україні доводиться лише 1,9 тис. 
га при середньоєвропейському рівні у 36,1 га [1; с. 7-8]. Досягнення 
даного результату можливе лише за умови застосування усіх наявних у 
розпорядженні суб’єктів впливу організаційно-економічних та 
правових важелів. 

Регламентація у нормативно-правових актах аспектів 
екологізації агропромислової сфери сприяє встановленню 
впорядкованості та неухильному дотриманню встановлених правил 
поведінки. Слід зазначити, що законодавство України в частині 
запровадження органічного виробництва перебуває на етапі 
становлення, але вже сьогодні можна акцентувати увагу на певних 
позитивних зрушеннях, що відбуваються у досліджуваній сфері. Так, у 
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2012 році було представлено до розгляду Проект стратегії розвитку 
аграрного сектору економіки на період до 2020 року, яка спрямована  
на формування ефективного, ресурсозберігаючого, екологічно - 
безпечного, соціально орієнтованого, наукоємного сектору економіки 
держави, здатного задовольнити потреби внутрішнього ринку та 
забезпечити провідні  позиції на світовому ринку сільськогоспо-
дарської продукції та  продовольства [2]. Також, слід акцентувати 
увагу на ухваленні Верховною Радою України у 2012 році проекту 
Закону України "Про виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини", який визначає правові, 
економічні та соціальні основи виробництва та обігу органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини, заходи контролю та 
нагляду за такою діяльністю і спрямований на забезпечення 
справедливої конкуренції та належного функціонування ринку 
органічної продукції та сировини, покращення основних показників 
стану здоров'я населення, збереження природного навколишнього 
середовища, раціонального використання ґрунтів, забезпечення 
раціонального використання та відтворення природних ресурсів, а 
також гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, 
маркованих як органічні [3].  

Сьогодні, найбільший обсяг норм, що регламентують відносини 
у досліджуваній сфері, належать до підзаконних нормативно-правових 
актів. Зокрема, слід відмітити Закон України “Про основні засади 
державної аграрної політики на період до 2015 року” від 28 жовтня 
2005 р., що у ч. 2 ст. 4  серед напрямів підвищення ефективності 
діяльності суб'єктів аграрного сектору акцентує увагу на сприянні 
впровадженню ресурсозберігаючих, безпечних та екологічно чистих 
технологій виробництва сільськогосподарської продукції та 
продовольства; створенню умов для технічного переоснащення заводів 
сільськогосподарського машинобудування з метою випуску техніки, 
яка забезпечуватиме впровадження сучасних, високопродуктивних та 
ресурсозберігаючих технологій в агропромислове виробництво; 
впровадженню програми розвитку виробництва дизельного біопалива 
[4]. Також, до переліку завдань та заходів з виконання Державної 
цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому 
комплексі на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2007 року за № 785, включено такі 
завдання, як розроблення та впровадження ресурсозберігаючих 
технологій і технічних засобів для інноваційного розвитку 
агропромислового комплексу, що призведе до зниження 
ресурсоємності продукції і, як наслідок, зменшення техногенного 



 28 

навантаження на навколишнє природне середовище, поліпшення його 
стану [5]. 

Слід зазначити, що актуальними дієвими організаційно- 
правовими важелями вважаються також: 

- нормативне встановлення спеціальних вимог та стандартів 
щодо якості ґрунтів та технологій вирощування сільськогосподарських 
культур, зокрема, заборони використання ГМО, скорочення 
застосування мінеральних добрив, агрохімікатів та пестицидів, вимоги 
щодо виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування з 
сировини, яка була вироблена на територіях зі спеціальним статусом 
(Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" від 
23.грудня1997 р., Закон України "Про пестициди і агрохімікати" від 02 
березня 1995 р., Порядок державної реєстрації генетично 
модифікованих організмів джерел харчових продуктів, косметичних та 
лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх 
використанням, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 лютого 2009 р. за № 114, Порядок проведення 
державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, 
видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 
використання в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 4 березня 1996 р. за № 295, Порядок надання статусу 
спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для 
виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 
2007 р. за № 1195, тощо) 

- встановлення вимог щодо сертифікації та маркування 
органічної продукції (Правила обов’язкової сертифікації харчових 
продуктів, затверджені наказом Державного комітету України по 
стандартизації, метрології та сертифікації від 02 червня 1997 р. за № 
322, Технічний регламент щодо правил маркування харчових 
продуктів, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 
28 жовтня 2010 р. за № 487 і т.д.);  

- запровадження на законодавчому рівні дієвої системи 
контролю, що полягає у запроваджені розгалуженої системи суб’єктів 
контролю на усіх етапах виробництва, обігу та реалізації продукції.    

Світова практика свідчить, що темпи реалізації екологічно-
чистого виробництва прямо пропорційні рівню державної підтримки 
агропромислового комплексу. Так, в Австрії за обставин заохочення 
фермерів у підвищенні якості продукції, частка господарств 
екологічно чистого виробництва досягає 11,3%, у той час, як у 
Великобританії за обставин дефіциту уваги до даної сфери 
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виробництва, органічне сільське господарство займає лише 6,4% [6; с. 
34]. Слід констатувати, що в Україні приділяється достатня увага 
реалізації концепції органічного виробництва, що обумовлено, у тому 
числі, намірами країни отримати статус члена Європейського Союзу, 
законодавство якого характеризується жорсткою регламентацією 
виробництва та обігу органічних продуктів харчування [7]. Але, 
незважаючи на дану обставину, фінансування підтримки 
агропромислового комплексу знаходиться у скрутному становищі. 
Зокрема, у Державному бюджеті на 2012 рік на фінансову підтримку 
заходів в агропромисловому комплексі  було передбачено 1007376,3 
тис. грн., у той час як в 2013 році допомога аграрному сектору за 
даною статтею видатків зменшилася до 96 777,9 тис. грн., що майже в 
10,5 разів менше, ніж сума коштів 2012 року. Низьким рівнем 
державної підтримки пояснюється існування невеликої кількості 
підприємств, метою статутної діяльності яких є виробництво 
екологічно чистої продукції [8,9].  

Таким чином, можна зробити наступні висновки:  
 Україна є аграрною країною з розвинутим агропромисловим 

комплексом. Залучення організаційно-економічних і правових важелів 
запровадження органічного виробництва в агропромисловій сфері є 
запорукою інтенсивного розвитку даного сектору економіки, оскільки 
надасть можливість розширити ринки збуту виробленої екологічно 
чистої продукції.  

 Світовий досвід розвитку екологічного агропромислового 
комплексу свідчить про потребу в значній організаційній, фінансовій 
та правовій підтримці органічного виробництва з боку держави як 
складової забезпечення продовольчої безпеки України.   
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ПРОГРАМУВАННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА В РЕГІОНІ 

 
О.В. Скидан, д.е.н., доцент, В.Є. Гринишин, здобувач 

Житомирський національний агроекологічний університет 
 
Доцільність впровадження органічного виробництва 

обумовлена необхідністю відтворення родючості ґрунтів та 
збереження навколишнього середовища, розвитку сільських територій 
та підвищення рівня життя сільського населення; підвищення 
ефективності та прибутковості сільськогосподарського виробництва; 
забезпечення споживчого ринку здоровою якісною продукцією; 
зміцнення експортного потенціалу регіону; поліпшення його іміджу як 
виробника та експортера високоякісної органічної продукції; 
забезпечення продовольчої безпеки України.  

Для стимулювання розвитку органічного виробництва мають 
бути створені відповідні інституційно-правові, фінансово-економічні 
та соціально-психологічні умови. Одним із інструментів, покликаним 
забезпечити такі умови та рівні регіону, є відповідна Регіональна 
програма стимулювання розвитку органічного виробництва (далі – 
Програма), орієнтована на інтеграцію в єдиний механізм всіх 
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учасників процесу розвитку органічного виробництва; організацію їх 
науково-освітнього та інформаційно-консультаційного забезпечення. 

Наразі в сфері органічного виробництва існує ряд проблем, які 
потребують ґрунтовного аналізу для ефективного їх вирішення: 

- відсутність сприятливих інституційно-правових, фінансово-
економічних та соціально-психологічних умов; 

- недостатній рівень розвитку інституційної інфраструктури, 
необхідної для підтримки органічного виробництва; 

- суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових 
актів, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання у сфері 
органічного виробництва; 

- низький рівень інформованості населення, товаровиробників, 
органів державної влади та місцевого самоврядування щодо 
можливостей та перспектив розвитку органічного виробництва в 
регіоні; 

- недостатній рівень професійних знань і досвіду 
господарюючих субєктів щодо ведення органічного виробництва в 
сучасних умовах та відсутність ефективної системи підготовки 
висококваліфікованих фахівців у цьому напряму. 

Тому головною метою Програми є забезпечення сталого 
розвитку агропромислового комплексу регіону шляхом розвитку та 
підтримки ведення органічного виробництва. Основними завданнями 
Програми є: 

– cтимулювати напрями органічного виробництва шляхом 
надання виробникам органічної продукції інформаційної та фінансової 
підтримки;  

– за рахунок впровадження основ органічного виробництва 
досягти позитивного впливу на стан ґрунтів, агроландшафтів та 
довкілля регіону в цілому;  

– формувати ринок органічних продуктів та збільшувати 
ефективність виробництва та переробки органічної продукції;  

– стимулювати довіру споживачів до вживання органічної 
продукції сертифікованої відповідним чином;  

– розширити застосування біологічних методів захисту рослин 
та тварин, ґрунтозахисних технологій та проведення дозволених 
методів хімічної меліорації ґрунтів для підвищення їх родючості.  

Реалізація державної політики у сфері розвитку органічного 
виробництва в регіоні та виконання основних завдань Програми має 
проводитися у напрямах, які забезпечать покращення економічних 
показників господарської діяльності господарюючих суб’єктів в 
аграрному секторі регіону, збільшать їх внесок у вирішення проблем 
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зайнятості населення і наповнення бюджетів територій, створення 
нових робочих місць, поліпшення екологічної ситуації в області. 

Основними напрямами Програми є: упорядкування 
нормативного регулювання розвитку органічного виробництва, 
фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, інформаційне 
забезпечення, формування інфраструктури розвитку органічного 
виробництва, проведення наукових досліджень та підвищення 
кваліфікації кадрів для сфери органічного виробництва. 

Упорядкування нормативного регулювання розвитку 
органічного виробництва. Упорядкування нормативно-правового 
регулювання розвитку органічного виробництва спрямоване на 
удосконалення нормативно-правових актів загальнодержавного та 
регіонального рівня, організацію контролю за додержанням законів та 
інших нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток 
органічного виробництва.  

Основною метою реалізації заходів цього розділу є подальша 
перебудова регуляторної політики, спрямована на створення 
сприятливого середовища для господарюючих суб’єктів, зайнятих у 
сфері органічного виробництва, забезпечення прозорого і чіткого 
механізму взаємодії органів влади та вказаних господарюючих 
суб’єктів. Формування ефективного нормативного регулювання 
діяльності у сфері органічного виробництва на місцевому рівні 
передбачає усунення правових, економічних та адміністративних 
перешкод у реалізації права на діяльність у сфері органічного 
виробництва. 

У цьому напрямі мають бути підготовлені та прийняті 
нормативні акти, спрямовані на формування нормативно-правової 
бази, яка б сприяла подоланню перешкод на всіх етапах 
започаткування та ведення органічного виробництва, недопущенню 
прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних 
актів і зменшенню втручання у діяльність господарюючих суб’єктів, 
зайнятих у сфері органічного виробництва. Для цього необхідно 
здійснити комплекс організаційно-економічних та правових заходів, 
які передбачатимуть планування підготовки проектів регуляторних 
актів, що стосуються розвитку органічного виробництва та їх 
оприлюднення; визначення ефективності проектів регуляторних актів 
та оцінки економічних, екологічних і соціальних результатів їх 
впровадження; використання можливостей місцевих засобів масової 
інформації для оперативного інформування товаровиробників та 
населення щодо переваг та можливостей розвитку органічного 
виробництва; визначення на конкурсних засадах господарюючих 
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суб’єктів, які претендують на отримання фінансової підтримки для 
розвитку органічного виробництва. 

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка передбачає 
спрощення доступу господарюючих суб’єктів у сфері органічного 
виробництва до кредитних та інвестиційних ресурсів, забезпечення 
сприятливих умов для їх розвитку, створення нових робочих місць. 

Безпосередня фінансова підтримка господарюючих суб’єктів у 
сфері органічного виробництва має здійснюватися на умовах спільного 
фінансування за рахунок коштів державного, обласного та місцевих 
бюджетів, а також стимулювання фінансових організацій до співпраці 
з такими підприємствами, створення оптимальних механізмів 
ефективного цільового використання фінансових та інвестиційних 
ресурсів. Значну увагу має бути приділено удосконаленню системи 
кредитування господарюючих суб’єктів у сфері органічного 
виробництва шляхом мікрокредитування, із залученням банківських та 
інших фінансових установ.  

Заходами Програми у цьому напрямі має бути передбачено 
надання на конкурсній основі фінансової підтримки господарюючим 
суб’єктам у сфері органічного виробництва для часткової компенсації 
їх витрат на сертифікацію та закупівлю насіннєвого матеріалу; надання 
фінансової підтримки господарюючим суб’єктам у сфері органічного 
виробництва за рахунок власних кредитних ресурсів банківських та 
інших фінансових установ внаслідок активізації їх роботи за 
програмами мікрокредитування; фінансова підтримка господарюючих 
суб’єктів у сфері органічного виробництва за рахунок ресурсів, 
залучені у вигляді міжнародної допомоги та грантових програм. 

Інформаційне забезпечення розвитку органічного виробництва. 
В сучасних умовах динамічно зростає значення інформаційної 
складової економічного розвитку. У цьому контексті не є виключення і 
питання розвитку органічного виробництва. Інформаційне 
забезпечення спрямоване на надання господарюючим суб’єктам у 
сфері органічного виробництва, насамперед, з боку органів державної 
влади та управління відповідної допомоги, що передбачає комплекс 
заходів з матеріально-технічної підтримки суб’єктів господарювання; 
забезпечення їх актуальною інформацією з питань ведення органічного 
виробництва; залучення широкого кола громадськості до розв’язання 
наявних проблем, що стримують розвиток органічного виробництва; 
розповсюдження інформації про діяльність господарюючих суб’єктів у 
сфері органічного виробництва, тощо.  

Створення активної системи інформаційного забезпечення 
зазначеного процесу сприятиме виникненню позитивних зовнішніх 
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ефектів, пов’язаних з особливостями поширення інформації, – 
мережевих зовнішніх ефектів, оскільки попит на послуги такої 
інформаційної системи зростатиме із збільшенням масштабів 
охоплення нею території регіону 

Заходами Програми даного напряму визначено, зокрема, 
необхідність забезпечення високого рівня інформованості населення, 
товаровиробників, органів державної влади та місцевого 
самоврядування щодо розвитку органічного виробництва з 
урахуванням специфіки регіону;  створення і просування спеціального 
WEB-сайту, на якому висвітлюватиметься інформація про стан 
розвитку органічного виробництва в області; випуск і розповсюдження 
інформаційних матеріалів щодо переваг розвитку органічного 
виробництва, технологій виробництва органічної продукції; регулярне 
проведення ярмарків та виставок органічної продукції; розробка та 
маркетинг регіонального бренду органічної продукції, забезпечення 
реклами органічних продуктів.  

Споживачі хочуть мати як найповнішу інформацію щодо 
походження продукту, його складу та способу виробництва. Участь 
державних органів, наукових та навчальних закладів у розробці 
регіонального бренду органічної продукції, контроль за правомірністю 
його використання забезпечить високий рівень довіри споживачів для 
продукції, яка буде реалізуватися під даним брендом; 

Формування інфраструктури підтримки розвитку органічного 
виробництва. Важливим напрямом стимулювання розвитку 
органічного виробництва в регіоні є створення адекватної 
інституційної інфраструктури, здатної інтегрувати в єдиний механізм 
всіх учасників процесу розвитку органічного виробництва; 
організувати відповідне їх науково-освітнє та інформаційно-
консультаційне забезпечення. 

Заходами програми в напряму формування інфраструктури 
підтримки розвитку органічного виробництва передбачено: 

– створення Поліського центру органічного виробництва; 
– створення і забезпечення функціонування регіонального 

сертифікаційного органу, що пройшов акредитацію в країнах ЄС, що 
підвищить активність роботи щодо сертифікації та надасть можливість 
реалізації органічної продукції як на зовнішньому, так і на 
внутрішньому ринках;  

– створення регіональної мережі торговельних об’єктів, в яких 
продукція реалізовуватиметься під регіональним брендом органічної 
продукції («Полісся органік»); 

– створення Поліської регіональної лабораторії, яка дозволить 
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проводити повний спектр аналізів з оцінки родючості ґрунтів, якості 
продукції та питної води.  

Проведення наукових досліджень та підвищення кваліфікації 
кадрів для сфери органічного виробництва. Активізація розвитку 
органічного виробництва значною мірою залежить від рівня 
організації системи щодо проведення наукових досліджень та 
підвищення кваліфікації кадрів для сфери органічного виробництва. 
Метою цього напряму Програми має бути підвищення доступності 
результатів наукових досліджень, систем навчання та підвищення 
кваліфікаційного рівня управлінських кадрів і спеціалістів для сфери 
органічного виробництва. 

З метою реалізації даного програмного напряму необхідно 
забезпечити реалізацію ряду організаційних заходів, зокрема щодо 
стимулювання проведення на базі навчальних закладів та наукових 
установ, розміщених в регіоні, наукових досліджень щодо розробки 
природних органічних стимуляторів росту рослин, біологічних 
препаратів та методів боротьби з шкідниками, хворобами рослин і 
тварин, адаптованих до місцевих умов; розробки та запровадження 
спеціальних навчальних курсів з питань органічного виробництва в 
навчальних закладах області, на курсах підвищення кваліфікації 
працівників аграрного сектору; забезпечення навчання та 
консультування аграрних товаровиробників, зокрема фермерів, щодо 
організації органічного виробництва, правил сертифікації (круглі 
столи, форуми, семінари, конференції, регулярні підготовчі курси (в 
т.ч. виїздні). 

Завдяки реалізації заходів Програми може бути створено 
сприятливі умови для стійкого розвитку органічного виробництва в 
регіоні, підвищиться його внесок у забезпечення продовольчої та 
екологічної безпеки відповідної території. Очікується відповідний 
синергетичний ефект у вигляді отримання додаткових економічних, 
соціальних та екологічних ефектів. Варто очікувати позитивний ефект 
від розвитку органічного виробництва у вигляді зростання доходу та 
підвищення конкурентоспроможності господарств, зменшення витрат 
виробництва, скорочення природоохоронних виплат. Разом з тим, 
очікуються екстернальні ефекти, що виникатимуть внаслідок 
діяльності господарств з органічного виробництва у інших суб’єктів 
господарювання – додатковий дохід переробної галузі; зменшення 
безробіття та соціальних виплат для населення; зростання доходу від 
зеленого туризму, органічного тваринництва, бджільництва; 
підвищення рівня життя населення; зростання вартості 
сільськогосподарських угідь.  
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Реалізація заходів Програми сприятиме підтримці малого та 
середнього бізнесу; вдосконаленню зворотного зв’язку між 
виробниками і споживачами; розбудові сільських територій та 
розвитку місцевих громад, поліпшенню іміджу області та 
інвестиційного клімату в регіоні, його інтеграції в міжнародний 
органічний ринок. Перевагами для навколишнього природного 
середовища від реалізації Програми будуть збереження біологічного та 
ландшафтного різноманіття; якості та функцій ґрунтів та водних 
екосистем; мінімізація екологічних ризиків; збереження генофонду 
рослин; стабілізація стану земельних ресурсів та їх відтворення; 
залучення новітніх екологічних технологій; удосконалення екологічної 
політики з питань продовольчої безпеки; зменшення забруднення від 
сільськогосподарського виробництва, особливо – водних систем; 
зменшення викидів в атмосферу парникових газів. 
 
 

РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО БДЖІЛЬНИЦТВА В УМОВАХ 
ДИНАМІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО КОНКУРЕНТНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 

О.М. Яценко, д.е.н., професор 
ДВНЗ “Київський національний економічний 

 університет імені Вадима Гетьмана” 
 
Домінантною характеристикою агропродовольчого ринку 

ХХІ ст. стало зростання попиту і пропозиції на органічну продукцію в 
глобальній торгівельній системі, яка підтверджена відповідним 
маркуванням і сертифікатами якості. Відповідні тенденції були 
зумовлені формуванням ринків органічної продукції у провідних 
країнах світу, зростанням рівня свідомості споживачів з приводу 
майбутнього здоров'я своїх родин; невідповідністю якості 
продовольства споживчим очікуванням і конфліктами навколо 
харчових продуктів на офіційному рівні та ін. Доцільно зазначити, що 
у звіті ООН “Світове сільське господарство” органічне сільське 
господарство визначено як виробничий метод майбутнього [1, с. 7]. В 
умовах динамізації глобального конкурентного середовища; зростання 
темпів споживання продуктів органічного походження та розширення і 
поглиблення їх асортиментного ряду; розширення географії та 
диверсифікації органічного агровиробництва є всі підстави 
стверджувати, що органічні продукти стануть пріоритетними у 
структурі харчування людини. Зазначені положення зумовили вибір 
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напряму дослідження. 
Натуральний органічний мед містить корисні вітаміни В1, В2, 

ВЗ, В5, В6, Е, К, С, каротин, кальцій, залізо, магній, фосфор, сірку, 
цинк, сіль, амінокислоти, природні цукри, мінеральні солі, зольні 
елементи, ферменти, органічні кислоти, азотисті сполуки, ароматичні, 
біологічно активні й інші речовини. До того ж мінеральні елементи і 
вітаміни знаходяться у найбільш відповідній формі для засвоєння їх 
організмом. Хімічний та біологічний склад меду робить його не лише 
відмінним живильним, але і важливим фармакологічним об'єктом, що 
має імунобіологічні та протимікробні властивості. 

Світовим лідером в галузі виробництва й експорту органічного 
меду є Бразилія, яка щороку у середньому виробляє 40 тис. т і близько 
20 тис. т експортує. В Аргентині в середньому виробляється близько 
1300 т, у Мексиці – 1150 т, а в Туреччині – 400 т у рік. В Індонезії 
вживають спроби сертифікувати, як органічний продукт мед 
гігантської індійської бджоли (Apіsdorsata), що гніздиться на 
тропічних деревах і служить об'єкті медяних “полюваннь”. Індонезійці 
виробляють близько 3 тис. т такого меду. В Італії на початок 2010 р. 
було сертифіковано 100 тис. бджолиних родин, Іспанії – 57,6 тис., у 
Болгарії – 44,9 тис., у Німеччині – 25 тис. Серед європейських країн, 
що не входять до складу ЄС, органічне бджільництво розвинене у 
Македонії, де сертифіковано 15 тис. бджолиних родин. Проте, у 
більшості країн органічне бджільництво практикують менш, ніж 1% 
бджолярів. Виключенням є Македонія – 20%, Італія – 13%, Канада – 
2%. В Україні офіційно зареєстровано лише одне підприємство, це 
менше, ніж 0,01% від загальної кількості товаровиробників (50 
тис.) [6].  

Вагомим стимулом для розвитку органічного бджільництва є 
більш висока ціна й стійкий попит на його продукцію. Якість 
продукції залежить від того, наскільки придатне навколишнє природне 
середовище в зоні розташування пасік, а також наскільки ретельно 
бджолярі дотримуються відповідних вимог до змісту бджолиних родин 
і виробництва продукції бджільництва. У цей час налічується більш, 
ніж 20 таких вимог. Стандарти на органічні продукти розробляються й 
впроваджуються з 1991 р. Вони систематично переробляються й 
удосконалюються. Основні статті додаткових витрат при переході на 
технології органічного бджільництва: сертифікація території на 
екологічну чистоту, сертифікація пасік, витрати на придбання значно 
дорожчої органічної вощини й цукру. Причому ці витрати 
починаються у перехідний період від конвенційногодо органічного 
бджільництва, а продукція може позиціонуватися як органічна й, 
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відповідно, продаватися за вищими цінами тільки після його 
завершення. Сертифікацією займаються спеціально акредитовані 
організації. 

Органічний мед отримується у результаті ведення органічного 
виробництва сертифікованого відповідно до вимог стандартів і правил 
органічного виробництва. У країнах ЄС виробництво органічного меду 
регулюється відповідними постановами які вступили у дію з 1991 р. і 
надалі переглядалися і доповнювалися у 1999 р. і 2008 р. В Україні 
бджільництво регламентується Законом України “Про бджільництво”, 
а якість і безпека меду – державним стандартом (ДСТУ 4497:2005). На 
нинішньому етапі розвитку держави діюча нормативно-правова база 
по веденню і регулюванню органічного виробництва і ринку в Україні 
відсутня і перебуває у стадії становлення.  

Кожна країна яка виробляє органічний мед, має у першу чергу, 
дотримуватись національних стандартів на органічну продукцію, якщо 
вона виступає експортером, то і вимог країни-імпортера. У стандартах 
зазначаються вимоги до технологій утримання, розведення і 
виробництва, правила й порядок сертифікації і контролю.Регламентом 
Комісії ЄС №889/2008 від 5 вересня 2008 р. “Детальні правила щодо 
органічного виробництва, маркування і контролю для впровадження 
Постанови Ради (ЄС) №834/2007 стосовно органічного виробництва і 
маркування органічних продуктів” окремими пунктами визначені 
вимоги до утримання пасік [7]. 

Законодавча база органічного бджільництва крім країн-членів 
ЄС створена у США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії й інших країн. 
Природно, що у кожній із цих країн регулювання у зазначеній області 
має свої особливості. Із цієї причини продукт, що вважається 
органічним в одній країні, часто не визнається таким в іншій. 
Наднаціональна організація Demetr, створена в 1995 р., розробила 
власні принципи органічного бджільництва, що одержали назву 
біодинамічне бджільництво. Бджолярі, що є членами цього об'єднання, 
поряд з виконанням європейських вимог до органічного бджільництва 
відмовляються від придбання маток і бджіл за межами свого району й 
від використання штучної вощини у гніздовій частині вулика. Вощина 
для магазинних надставок виробляється бджолярами тільки з воску зі 
своїх пасік і на власному устаткуванні. Це виключає значну частину 
небезпечних хвороб бджіл із іншого регіону і потрапляння у продукти 
бджільництва залишків ветеринарних препаратів, пестицидів і інших 
небезпечних “домішок”. Вважається, що завдяки застосуванню 
технології Demetr бджолині родини стають більше гармонічними, 
сильними й життєздатними й що це цілком компенсує витрати, 
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пов'язані з переходом на технології органічного бджільництва.  
У Німеччині органічне бджільництво базується на принципах, 

розроблених діючої з 1971 р. Асоціацією органічного фермерства 
Bіoland, що нараховує у своїх рядах 5 тис. членів, у тому числі 250 
бджолярів. З 80 тис. т імпортного й місцевого меду, споживаного 
населенням Німеччини, частка органічного продукту становить 5%. У 
середині 2010 р. було зареєстровано 420 компаній із 54 країн світу, що 
поставляють у Німеччину органічний мед. Найбільш значним попитом 
користуються монофлорні види меду, наприклад, акацієвий з 
Угорщини й Румунії.  

У Болгарії Асоціація органічного бджільництва (ВОВА) 
функціонує з 2003 р. і в цей час нараховує близько 150 індивідуальних 
і колективних членів. Асоціація пропагує розвиток органічного 
бджільництва, бере участь у національні й міжнародних бджільничих 
конгресах. Сертифікація здійснюється десятьома відповідними 
структурами. Бджолярам, що практикують органічне бджільництво, 
виплачується по 15 євро на одну бджолину родину.  

У Польщі перші спроби налагодження органічного 
бджільництва були розпочаті у 2004 р. за підтримкою з боку 
Міністерства сільського господарства. У 2008 р. налічувалося 56 
органічних пасік з 997 бджолиними родинами. Однак, органічне 
бджільництво не користується серед бджолярів великою 
популярністю, перш за все, через проблеми зі збутом. Нині докладають 
зусиль для створення спільної організації, що сприяла б збуту 
продукції. 

У Росії зроблений перший крок на шляху до органічного 
бджільництва: постановою головного державного санітарного лікаря 
РФ від 21.04.2008 р. № 26 затверджені доповнення й зміни № 8 до 
САНПИН 2.3.2.1078-01 “Гігієнічні вимоги безпеки й харчової цінності 
харчових продуктів”, у яких уперше було дане визначення терміну 
“органічний продукт” і сформульовані санітарно-епідеміологічні 
вимоги до нього, у тому числі вимоги до виробництва органічних 
продуктів бджільництва [4].  

Розвиток вітчизняного органічного сільського господарства 
знаходиться на початковій стадії формування і лише розпочато 
створення законодавчої бази із врегулювання відносин на ринку 
органічної продукції. Було прийнято проект Закону України «Про 
органічне виробництво» (від 25.05.07 р.), проект Концепції 
підготовлений Федерацією органічного руху Україні за дорученням 
міністерства аграрної політики (від 05.05.08 р.) та проект правил для 
виробників сертифікованої органічної тваринницької продукції. 
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Органічне виробництво, згідно проекту Закону України «Про 
органічне виробництво», це виробництво за встановленими правилами, 
які дозволяють виготовляти натуральні продукти з оздоровчими 
властивостями; а також зберігати та відновлювати природні ресурси у 
процесі виробничої діяльності.  

Згідно цього ж закону, під органічною продукцією розуміють 
продукцію вироблену у визначених зонах для ведення органічного 
сільськогосподарського виробництва натуральна продукція та 
сировина рослинного та тваринного походження, лісова, бджоло- і 
рибо- продукція, що вирощується, виробляється, переробляється, 
сертифікується, етикетується, зберігається та реалізується за 
правилами органічного виробництва, призначається для споживання у 
переробленому або не переробленому вигляді, має біологічно цінні 
якості та оздоровчі властивості [5].  

Екологічні господарства, що існують нині в Україні проходять 
сертифікацію в іноземних сертифікаційних організаціях. Відповідно до 
вимог СОТ, СФС в Україні створено механізм сертифікації та 
контролю стандартів сільськогосподарської продукції, в т.ч. 
бджільництва. Відповідно до листа за № 15-1-2-1/484 від 28.02.2005 р. 
Державного департаменту ветеринарної медицини, кожний 
господарюючий суб’єкт який бажає реалізувати мед та інші продукти 
бджільництва на ринку обов’язково повинен мати ветеринарно-
санітарного паспорта пасіки та відповідний ветеринарний документа 
(сертифікат) [2, с. 11]. 

Товарний асортимент національної органічної продукції 
бджільництва на ринку представлений лише незначною кількістю 
товаровиробників. Серед вітчизняних представників ринку 
органічного меду можна виділити лише групу товаровиробників 
ЭТНОПРОДУКТ. В Україні на даний момент лише одна пасіка 
сертифікована як органічна й ще п'ять перебуває в процесі оформлення 
сертифікатів, що відповідають стандартам ЄС. Першим виробником 
органічного меду в Україні стало приватне сільськогосподарське 
підприємство “Дружба”, що входить в аграрну групу ЭТНОПРОДУКТ. 
У травні 2010 р. пасіка підприємства була сертифікована 
Швейцарським інститутом екологічного маркетингу ІMO згідно норм 
органічного виробництва Євросоюзу [3].В Україні органічна 
сертифікована продукція бджільництва продається у більшій кількості 
великих супермаркетів (“МегаМаркет”; “Білла”; "Метро”; “Вест 
Лайн”; “Фуршет Гурман”; “Шереметьєв”; “Край”; “Кантрі Лайф”; 
“Чумацький шлях” та інш.) та інтернет-магазинах (“Органік ера”, 
“ecoclub”, “Вилла роз”, “GoodWineм, “ЕкоТатко” ті інш.). 
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Висновки. Отже, підсумовуючи вищезазначене можна зробити 
наступні висновки: 

1. Ринок і виробництво товарної органічної продукції 
бджільництва: меду, воску, маточного молочка, трутневого 
гомогенату, прополісу, перги, бджолиного обніжжя, бджолиної отрути 
і т.п. має важливе значення для національної економіки, адже вона 
будучи багатою на вітаміни, мікро і мікроелементи, мінеральні 
сполуки, є незамінною у раціоні людини і є гарним профілактичним і 
лікувальним засобом. 

2. Світовим лідером в області виробництва й експорту 
органічного меду є Бразилія, Аргентина, Мексика і Туреччина. У 
більшості країн органічне бджільництво практикують менш 1% 
бджолярів. В Україні лише започатковано сертифікацію 
товаровиробників продукції бджільництва. 

3. Необхідність формування цивілізованого ринку органічної 
продукції бджільництва зумовлена, з одного боку, динамічно 
зростаючим попитом на світовому ринку у відповідному сегменті, а з 
іншого, наявністю в України відповідного природно-біологічного 
та організаційно-економічного потенціалів. 
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Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської 

продукції доведена світу завдяки високим її стандартам загалом, та 
органічної продукції зокрема. Прагнення України приєднатися до 
Європи та довести якість продукції до європейських стандартів 
потребує значних зусиль як на найвищому державному рівні, так і на 
місцевому. Незважаючи на те, що Україна є аграрною державною, стан 
аграрного сектору і сільських територій є далекими від європейського 
рівня. Дешева робоча сила та безмірне виснаження землі привели до 
погіршення стану природного середовища, знизилась якість людського 
капіталу та як наслідок посилились негативні тенденції розвитку 
сільських територій. 

Щороку навантаження на навколишнє середовище зростає, 
особливо у сільському господарстві і лісівництві. Зроблено багато 
кроків на зустріч гармонізації існування людини та навколишнього 
середовища, зокрема введення в дію відповідних законодавчих актів, 
запровадження заохочувальних виплат, розроблено рекомендації та 
інше. Але все ж, у багатьох країнах цього було не достатньо щоб хоч 
якось покращити стан справ. Необхідність споживання послуг, 
пов’язаних із задоволенням потреб людини у перебуванні в 
безпечному для життя та здоров’я середовищі є очевидними. У зв’язку 
з цим все більшої популярності набирає тема розвитку екологічних 
послуг через політику розвитку сільських територій. Низка послуг 
стали популярними та успішно застосовуються в багатьох країнах. Це 
Скандинавські країни (найбільший досвід екологічних послуг), країни 
Середземного моря, держави Балтики.  

Суть екологічних послуг в контексті політики розвитку 
сільських територій трактується як синонім «екологічних суспільних 
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благ». Екологічні послуги покликані попередити, усунути, 
мінімізувати взаємний шкідливий вплив людини і навколишнього 
середовища та поліпшити його стан [2]. Існують такі екологічні групи 
послуг: 

- комплексні послуги – низка заходів, запроваджені 
європейським фондом розвитку сільських територій (EAFRD) та/або 
іншими фондами. Дані заходи включають в себе поєднання різних 
підходів для надання екологічних послуг в рамках програми розвитку 
сільських територій; 

- колективні послуги (територіальні та інституційні) – заходи, 
що дозволяють управляти фермерам чи лісникам територією, більшою 
за ту, якою розпоряджаються агрохолдинги; 

- громадські послуги – заходи, до яких залучені місцеві або 
регіональні особи або організації, що не працюють у сільському 
господарстві, а займаються розробкою, проектуванням та їх 
реалізацією (наприклад LEADER-підхід, суть якого полягає у 
розвиткові стратегій і здійсненні певних заходів саме на місцевому, а 
не загальнодержавному рівні за підтримки державних адміністрацій); 

- комплексні (безпрограшні) послуги для досягнення одного 
результату через надання різних послуг. Їх метою є надання 
екологічних послуг, але результатом поряд з екологічним будуть 
соціальні і економічні наслідки. Наприклад, підвищення цінності 
продуктів харчування шляхом посилення маркетингу або 
удосконалення сільського туризму на ряду з наданням екологічних 
послуг; 

- послуги, орієнтовані на результат. Наприклад, фермер 
сплачує за екологічний менеджмент тільки у тому випадку, коли 
управлінські рішення дають певні результати [3, С.11-20]. 

Такі послуги є необхідними у кожній державі, адже у світі 
відбуваються значні зміни в навколишньому середовищі, починаючи з 
глобальних змін клімату та біорізноманіття і закінчуючи проблемами 
зі споживанням води та якістю грунтів.  

Без підтримки Спільної аграрної політики ЄС (CAП) та 
політики розвитку сільських територій ситуація може стати більш 
загрозливішою. Європейський фонд розвитку сільських територій 
(European Agricultural Fund for Rural Development-EAFRD) та 
європейський фонд гарантій сільському господарству (European 
Agricultural Guarantee Fund-EAGF) є найбільшим джерелом 
фінансування цих програм та сприяє пошуку нових і переходу 
існуючих менеджерів до управління сільським господарством із 
залученням екологічних послуг у всіх державах-учасниках фонду. 



 44 

Сумарний обсяг їх видатків становить близько 60 млрд євро щороку, 
60 % з яких направляється на платежі, що не пов’язані з 
виробництвом, а 20 % – на заходи фінансування розвитку сільської 
місцевості, які належать до зеленої скриньки СОТ [1].  

Враховуючи екологічні послуги, що надаються в Україні 
сьогодні, їх екологічні результати ще далекі від бажаних та 
запланованих державними програмами. У зв’язку з цим є необхідність 
у проведенні таких заходів: 

- здійснення екологічного менеджменту на значно більших 
територіях ніж це було до тепер; 

- удосконалення заходів та принципів розвитку сільських 
територій для покращення стану цих територій; 

- залучення дорадницьких структур до тісної співпраці із 
землевласниками та іншими суб’єктами підприємницької діяльності; 

- заохочення застосування нових методів господарювання, 
залучення господарств до агроекологічних програм; 

- навчання спеціалістів, що беруть участь у програмі розвитку 
сільських територій для покращення результатів реалізації даних 
програми; 

- покращення комунікацій та консультацій між відомствами, а 
також державними і іншими зацікавленими сторонами. 

Головну роль у наданні екологічних послуг у сільських регіонах 
відіграватиме політика розвитку сільських територій. Завдяки їй є всі 
перспективи створення конкурентоспроможного сільського 
господарства в Україні; можливість сталого управління природними 
ресурсами; збалансованого розвитку сільських територій. 

Формування ринку екологічних послуг приведе до 
господарювання на землях України у відповідності з екологічними 
стандартами та поступовим досягненням рівня європейських послуг, 
що є складовими принципами зрівноваженого розвитку сільського 
господарства. Це потребує приведення законодавчої бази в екологічній 
сфері у відповідність до європейської, створення матеріальних та 
економічних умов її ефективної реалізації, підвищення рівня 
екологічної свідомості громадян. 
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Формування поняття сталого розвитку пов’язується з 

визначенням поняття «екорозвиток», яке було сформулювало Морісом 
Стронгом - Генеральним секретарем Першої Всесвітньої конференції 
по зовнішньому середовищу в Стокгольмі в 1972 р. У даному випадку 
під екорозвитоком розуміється екологічно орієнтований соціально-
економічний розвиток при якому зростання благополуччя людей не 
супроводжується погіршенням середовища проживання та 
деградацією природних систем [1, с.78]. В той же саме час є всі 
підстави розглядати В.І. Вернадського як того науковця, праці якого 
сформулювали підвалини цієї концепції і які знайшли своє 
віддзеркалення в його біосферній та ноосферній теорії.   

Про значний інтерес дослідників до проблем екологічної 
економіки свідчить і значна кількість публікацій з даної проблеми, яка 
мала місце протягом останніх десятиліть [2, с.41].  

Щодо еколого-економічної проблематики сільського 
господарства,  то необхідно зазначити, що в 70-80-ті роки минулого 
століття починають розгортатися дослідження в Харківському 
сільськогосподарському інституті  ім. В.В. Докучаєва (нині 
Харківський НАУ ім. В.В. Докучаєва). Одним із результатів, які були 
отримані під час їх виконання, стало формулювання положення, згідно 
з яким при побудові ефективної системи природокористування 
необхідно мати достатньо точну кількісну оцінку впливу виробництва 
у трьох таких сферах: 1) здоров'я людей; 2) умови функціонування 
екологічних систем; 3) стан суспільного і особистого майна [3, с.27]. 

Дане положення було логічним продовженням і подальшим 
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розвитком концептуальної установки відомого дослідника у сфері 
економічних проблем природокористування П.Г. Олдака. Він 
наголошував на необхідності при визначенні ефективності 
виробництва не обмежуватися виміром відношення отриманого ефекту 
(вартості продукту або суми прибутку) до величини обумовивших 
його витрати (поточним витратам або авансованим коштам). «Поряд з 
витратами на створення продукту, - підкреслював він, - все більшого 
значення набувають витрати на подолання наслідків забруднення 
оточуючого середовища. Їх можна було б визначити як відтворювальні 
витрати» [4, с.116]. 

При всій функціональності даного положення все ж воно не 
позбавлене певної однобічності. Негативний вплив виробництва 
пов'язується тільки із забрудненням навколишнього середовища. 
Безумовно, це дуже важливий чинник негативного впливу на стан 
природного середовища. Але ж небажані результати у його зміні 
можуть викликатися і великою сукупністю інших чинників. 
Наприклад, для сільського господарства особливе значення має вміст  
гумусу у ґрунті.  

Але такому висновку передувала поява однієї за одною праць, в 
яких підкреслювалася потреба при управлінні розвитком економіки, 
враховувати необхідність охорони навколишнього середовища, 
ефективності використання природних ресурсів. Акценти при цьому 
були різними і по-різному розставлялися. Так, М.Т. Мелешкін, О.Г. 
Зайцев і Х. Марінов вважали за необхідне започатковувати нову науку 
– «Економіка середовища» як історичну основу управління 
виробництвом [5, с.6]. Але і за цієї умови вони підкреслюють: 
оточуюче природне середовище не може бути визначаючим фактором 
суспільного розвитку [5, с.8]. 

К.Г. Гофман наголошував на тому, що удосконалення 
методології управління окремими параметрами якості оточуючого 
середовища слід вважати обов’язковою складовою управління 
природним середовищем як єдине ціле. При цьому на особливу увагу, 
вважає він, заслуговує забруднення природного середовища [6, с. 12]. 

Основна увага проблемам забруднення зосереджена також у 
колективній монографії «Эколого-экономические аспекты охраны 
почв Украинской ССР», підготовленій науковцями Ради з вивчення 
продуктивних сил України [7]. Автори монографії виходили з того, що 
існують дві основні проблеми охорони земель. Перша з них полягає в 
охороні від виснажування, поновлення і відтворення земель, 
необхідних для існування людського суспільства і його виробничої 
сфери. Друга проблема – це охорона земель від забруднення відходами 
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промислового виробництва, тобто забезпечення збереження якості 
грунтів, що може суттєво впливати на їх біопродуктивність, 
створювати умови для збереження здоров'я людини, його відпочинку, 
задоволення естетичних потреб [6, с.13]. 

Погоджуючись з таким поділом, разом з тим вважаємо за 
необхідне поставити ряд питань, для виникнення яких дають підстави 
матеріали, які містяться в монографії. Так, зазначається, що 
забруднення ґрунтів автотранспортом у деяких країнах за масштабами 
перевищило забруднення промисловістю, включаючи енергетику [6, 
с.11]. З цим обов'язково слід рахуватися. 

З позицій розвитку сільськогосподарського виробництва є всі 
підстави виділити в окремий напрям охорони ґрунтів запобігання їх 
знищення як умови розвитку рослин у силу різних причин. На один з них 
постійно вказується – це відведення територій для потреб промислового і 
житлового будівництва, а також будівництва доріг,  застосування 
відкритого способу добування корисних копалин [6, с.11]. 

Філософським проблемам взаємодії суспільства і природи 
присвячена монографія С.М. Соломіної [8]. Одне із завдань, яке 
вирішувала автор, полягало у визначенні суті терміна «глобальні 
проблеми», а також їх складу. Вона виходила з того, що глобальними 
слід вважати ті законодавчі проблеми, сферою діяльності яких є 
планета в цілому [8, с.88]. До їх числа вона віднесла такі: війни та 
миру, енергетичну (ширше-сировинну), екологічну, ліквідацію голоду 
і небезпечних хвороб, демографічну, освоєння багатств Світового 
океану, а також космічного простору. Слід зазначити, що існують й 
інші підходи до визначення переліку глобальних проблем. 

Розораність українських територій – глобальна проблема з 
точки зору екології для сільського господарства. Загальновизнано, що 
площі ріллі потрібно зменшувати, переводячи мільйони гектар у 
кормові угіддя та заліснюючи [9]. Можна вважати оптимальним, коли 
відношення дестабілізуючих факторів (рілля, сади) до стабільних 
(природні кормові угіддя, ліси, лісосмуги) не перевищує одинці. Це 
означає, що розораність території для степової зони повинна становити 
40-50%. Також відмічається, що за дослідженнями науковців і 
практиків, в умовах причорноморських областей нашої країни питома 
вага зернових культур у загальній посівній площі сільгосппідприємств 
не повинна перевищувати 55% [10]. Що стосується лісостепової зони, 
то НААН також розробила рекомендації щодо оптимальної структури 
посівних площ  для кожної з областей [11]. Нами було проаналізовано, 
як дані пропозиції по Харківській області співвідносяться з реальною 
ситуацією (табл. 1.).    
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Таблиця 1 
Науково обґрунтований та фактичний склад посівних площ в 

Харківській області, тис. га 

Культури Оптимальна 
площа 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Всього посівна площа 1653,6 1595,2 1576,93 1430,2 
Зернові, всього 899,2 978,3 947,5 677,4 
у. т ч. озимі 481,1 482,7 481,7 212,2 
з них пшениця 458,5 470,9 459,1 202,6 
жито 22 7,9 12,9 6,1 
ячмінь 1 3,9 9,8 4 
ярі зернові 415,7 495,6 465,8 464,7 
з них ячмінь 213,3 266,2 288,2 238,9 
овес 14 18,1 16,2 8,9 
зернобобові 21 13,1 23,1 29,5 
гречка 21,2 23,2 19,2 15,3 
просо 11,8 8,7 7,1 7,7 
кукурудза на зерно 73,4 150,1 104,5 156,2 
технічні всього 288,2 393,3 407,6 521,8 
з них буряки цукрові 27,9 27,9 24,1 30,5 
соняшник 180 326,4 344,1 434,7 
соя 24,2 24,6 29,5 54,9 
ріпак ярий 0,6 0,5 0,3 1,2 
ріпак озимий 5,5 13,9 9,6 0,5 
картопля і овочі 
всього 137,7 107,4 105,5 103,8 

з них картопля 97,7 78,3 77,4 74,9 
овочі 36 29,1 28,1 28,9 
кормові всього 328,5 116,2 116,33 127,2 
з низ кукурудза на 
силос 141 43,2 42,23 54,1 

багаторічні трави 86,6 50,3 46,7 40,9 
однорічні трави 81,1 22,7 27,4 32,2 

Джерело: розраховано за даними щорічника «Збір урожаю 
сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду в регіонах України» 
за 2008-2010 рр.  [49]. 

 
Як свідчать наведені дані у динаміці структури посівних площ 

Харківської області мають місце кілька системних проблем. Одна з 
них полягає в тому, що поступово відбувається скорочення самих 
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посівних площ. За три  роки, що аналізуються воно становило 165 тис. 
га. Крім того, значно зменшилися  посівні площі під зерновими. При 
оптимальній величні у 899,2 тис. га. вони становили лише 677,4 тис. 
га, хоча ще у 2008 р. дорівнювали 978,3 тис. га. Ще одна з проблем 
стосується значного зростань площ, зайнятих соняшником. У 2010 р. 
цей показник становив 434,7 тис. га, або 30,1% від всієї посівної площі, 
тоді як у 2008 р. – 326,4 тис. га. При цьому, оптимальною для 
Харківської області вважається площа – 180 тис. га. Подібна ситуація є 
свідченням значного порушення системи сівозмін  у господарствах та 
відсутності державного контролю за цією проблемою. Також має місце 
значне відхилення від науково обґрунтованих норм за величною 
посівних площ під кормовими культурами. Це, безумовно, пов’язане в 
першу чергу із занепадом галузі тваринництва. Однак, так чи інакше, 
це суттєво впливає на здатність господарств до відновлення родючості 
ґрунтів.З метою оцінки рівня відхилень структури посівних площ у 
конкретних господарствах від науково обґрунтованих норм нами було 
вирішено запропонувати  комплексний показник сталості 
використання посівних площ. В його основі лежить використання 
комплексної методики оцінки діяльності підприємства [12]. Слід 
підкреслити, що комплексні оцінки доволі часто використовуються 
при проведенні досліджень різних об’єктів, зокрема інвестиційної 
привабливості, конкурентоспроможності [13,14]. Основні етапи даної 
методики такі. На першому етапі здійснюється підбір системи 
показників, які будуть використовуватися для оцінки проблеми. У 
даному випадку показниками є питома вага окремих культур у 
структурі посівів. Нами було вирішено взяти дані за найбільш 
важливими для сільськогосподарських підприємств Харківської 
області культурах, а саме  пшениця озима, пшениця яра, кукурудза на 
зерно, соняшник, ріпак озимий, цукровий буряк. Їх питома вага в 
структурі посівних площ дорівнювала у 2010 р. 82%. Таким чином, 
вони значною мірою віддзеркалюють реальну ситуацію з 
використанням сільськогосподарських угідь у всіх підприємствах.      

На другому етапі проводиться стандартизація показників, 
відносно нормативів їх значень. Нормативними в даному випадку є 
питома вага обраних культур у структурі їх посівних площі. Згідно з 
вищевикладеними рекомендаціями НААН для Харківської області 
стандартизоване значення визначається за формулою: 

a

i
i n

ax         (1), 

де: хі – стандартизоване значення і-показника; nа – нормативна 
величина показника; а1 – значення і-показника. 
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Мета проведення стандартизації показників є приведення їх до 
співставного розміру. Чим ближче даний показник до оптимального, 
тим ближче його значення повинно наближатися до 1. 

На третьому етапі здійснюється розрахунок загальної 
рейтингової оцінки фінансового стану підприємства за формулою: 

  2)1( ixR    (2), 

де: R – комплексний показник сталості використання посівних площ 
підприємства. 

Комплексний показник сталості використання посівних площ 
підприємства в ідеальному варіанті повинна дорівнювати нулю. Чим 
більше відрізняється дане значення, тим відповідно більше значення 
показників відрізняється від оптимальних. 

Апробація  методики, що пропонується була здійснена за 
даними сільськогосподарських підприємств Харківської області. 
Загальна сукупність яких становила 489. В результаті здійснених 
розрахунків були отримані такі результати (табл. 2.) 

Таблиця 2 
Розподіл сільськогосподарських підприємств Харківської області за 
комплексним показником сталості використання посівних площ у  

2010 р. 
Групи за комплексним 
показником сталості 

використання посівних площ 

Кількість 
підприємств 

Середня величина 
комплексного 

показника 
до 2,5 98 2,26 
2,51-3 54 2,75 

3,01-3,5 46 3,28 
3,51-4,0 56 3,75 
4,1-4,5 75 4,21 

4,51-5,0 74 4,72 
5,1-7,50 50 6,01 

більш 7,5 36 12,42 
В середньому 489 7,56 

Джерело: власні розрахунки. 
 
Таким чином, як свідчать наведені дані, 98 підприємств входила 

до групи з рівнем комплексного показника сталості використання 
посівних площ до 2,5. У той же саме час у 36 підприємств його 
величина була більша за 7,5. Зразу виникає питання: чи існує певеий 
економічний механізм, який впливає на відмічені нами процеси? Для 
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відповіді на нього було вирішено дослідити як залежить рівень 
рентабельності виробництва та  величина отриманого комплексного 
показника сталості використання посівних площ (рис. 1).   

Рис. 1.  Залежність між комплексним показником сталості використання 
посівних площ та рівнем рентабельності виробнитцва окремих культур 

  в Харківській області  у  2010 р.
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Джерела: власні розрахунки. 
 
Наведені на рис. 1. дані дають підстави зробити висновок, що  

залежність між показниками існує і носить май же прямий характер. 
Найбільший рівень рентабельності був відмічений у останніх групах, з 
найбільшим рівнем комплексного показника сталості використання 
посівних площ. Таким чином, має місце відхилення комплексного 
показника від оптимального саме під впливом фактора рентабельності. 
За цих умов державна політика повинна бути спрямована на те, що 
адміністративно, або через економічні механізми заохочувати 
виробників до розширення посівних площ тих культур, які дозволять 
покращити баланс гумусу та підвищити сталість виробництва. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
Ю.Є. Кирилов, к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 
 
Останнім часом в світі зростає зацікавленість в безпечних 

продуктах харчування. Продукція сільського господарства, що 
отримана без застосування хімічних засобів, мінеральних добрив, 
шкідливих кормових добавок, це не лише збереження чистоти 
навколишнього середовища та відновлення родючості ґрунтів, а й 
здоров’я людей. Світовий попит на екологічно чисті продукти 
харчування має забезпечити продукція органічного виробництва. 

Розвиток органічного виробництва сприяє покращенню 
здоров’я нації, розв’язанню низки екологічних проблем, забезпеченню 
продовольчої безпеки країни, покращює соціальний та економічний 
стан сільських територій. Дослідження проблем в сфері органічного 
виробництва аграрної продукції знайшли відображення у працях А. 
Антонець, В. Артиша, Н. Зіновчук, М. Кобець, О. Корніцької, Є. 
Милованова, В. Рекуненка, Н. Сіренко, О. Скидана, П. Стецишина, О. 
Ходаківської та ін. 

Ідея органічного виробництва (землеробства) полягає у повній 
відмові від застосування ГМО, антибіотиків, отрутохімікатів та 
мінеральних добрив. Це призводить до підвищення природної 
біологічної активності у ґрунті, відновлення балансу поживних 
речовин, підсилюються відновлювальні властивості, нормалізується 
робота живих організмів, відбувається приріст гумусу, і як результат – 
збільшення урожайності сільськогосподарських культур. Результатом 
органічного виробництва є екологічна безпечна продукція, вільна від 
ГМО та невластивих продуктам харчування хімічних елементів [1].  

Згідно ухваленого Верховною Радою України, але не 
підписаного Президентом України (повернено на доопрацювання), 
Закону "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини" від 18 вересня 2012 р. виробництво органічної 
продукції (сировини) – це виробнича діяльність (в тому числі з 
вирощування та переробки) осіб, що застосовують принципи, правила 
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та методи органічного виробництва на всіх етапах його виробництва 
(вирощування, переробки) для отримання натурального (екологічно 
чистого) продукту, а також в процесі якої зберігаються та 
відновлюються природні ресурси [2]. 

Органічне сільське господарство – це сільськогосподарська 
система, що сприяє збереженню навколишнього середовища, 
соціально та економічно підтримує виробництво здорових продуктів 
харчування, волокна і т.п. Воно уникає використання хімічно 
синтезованих добрив, пестицидів, ветеринарних препаратів, при цьому 
активно використовує натуральні природні препарати з метою 
збільшення природної родючості ґрунтів, стійкості рослин і тварин до 
захворювань [3]. 

Світовий ринок органічних продуктів останніми роками 
демонструє стабільні та високі темпи росту. Під органічним 
виробництвом у світі зайнято 37 млн. га, з яких близько 33% 
розташовані в Австралії, 12% – в Аргентині і 5% – у США. Світовий 
обсяг ринку органічної продукції перевищує 60 млрд. дол. США. 
Україна також не залишається осторонь світових тенденцій і з кожним 
роком демонструє світовій спільноті стабільне зростання площ під 
органічними культурами та збільшення кількості їх виробників. 
Кількість господарств, які надають перевагу органічному виробництву, 
перевищила 160. Під органічне землеробство вони відвели близько 300 
тисяч гектарів. В структурі посівних площ переважають зернові, 
бобові та олійні культури і в незначній кількості ягоди, овочі та 
фрукти.  

Ринок органічної продукції розвивається доволі швидко. 
Минулого року він складав близько 6 млн євро загального 
споживання. Зростає попит на органічну продукцію в перш чергу у 
великих містах: Києві, Донецьку, Харкові, Дніпропетровську. В 
Україні органічна продукція реалізовується переважно шляхом: 
прямого продажу (продаж в господарствах, на місцевих ринках, у 
власних магазинах); реалізації переробним підприємствам (млин, 
олійня, молокозавод, виробникам соків); збуту в спеціалізовані 
магазини; реалізації через інтернет-магазини (Glossary, Гойда, Садеко); 
реалізації в торгівельну мережу з традиційними продуктами 
харчування (супермаркети «Білла», «Метро», «Фуршет»); реалізації на 
зовнішні ринки. 

Розвиток вітчизняного органічного виробництва є 
перспективним у майбутньому, оскільки становить лише 0,05% від 
загальноєвропейського рівня і відповідає 34 місцю серед 44 країн 
Європи, де розвивається органічне виробництво. До цього ж Україна 
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станом на початок 2011 р. посідає перше місце в східноєвропейському 
регіоні щодо сертифікованої площі органічних сільськогосподарських 
угідь, спеціалізуючись переважно на виробництві зернових (49,4%  
загальної площі  ріллі  з  органічним  статусом),  олійних  (15,2%)  і 
зернобобових культур (3,8%). На одного ж виробника органічної 
продукції в Україні припадає лише 1,9 тис. га при 
середньоєвропейському рівні у 36,1 га. Водночас, існують об’єктивні 
проблеми, які створюють перешкоди для розвитку вітчизняного 
органічного виробництва та потребують вирішення: 

- відсутність законодавчої бази щодо органічного сільського 
господарства та сертифікації органічної продукції; 

- відсутність державної підтримки на період переходу до 
органічного агровиробництва; 

- нестача інвестиційних ресурсів; 
- відсутність інституційної інфраструктури (сертифікаційних 

установ, асоціацій виробників органічної продукції та відповідної 
торговельної мережі); неможливість інтеграції в існуючі міжнародні 
структури для полегшення доступу на зовнішні ринки; брак 
інформаційно-консультаційного забезпечення та компетентних 
дорадчих служб); 

- недосконалість вивчення економічного потенціалу органічного 
виробництва, факторів його реалізації, переваг та передумов тощо. 

Для вирішення зазначених проблем необхідно: створити 
законодавчу та нормативну базу в сфері органічно говиробництва, 
переробки та збуту; створити державний контролюючий орган, який 
має узгоджувати, контролювати та надавати консультаційні послуги 
виробникам та всім учасникам «органічного ринку»; розробити 
національні стандарти та єдину систему сертифікації екологічно чистої 
продукції, які мають бути узгоджені з міжнародними зразками; 
реалізовувати активну державну освітню політику щодо підвищення 
обізнаності населення про органічну продукцію, здоровий спосіб 
життя та популяризації екологічно чистого харчування; розробити 
відповідні кредитні програми та надати податкові пільги для розвитку 
органічного ринку та стимулювання всіх його операторів; розробити 
спеціальні освітні програми для підготовки висококваліфікованих 
фахівців в галузі вирощування, переробки та реалізації продукції. 

Державна політика в сфері розвитку органічного виробництва 
має, перш за все, бути націлена на: встановлення цін на органічну 
продукцію з урахуванням забезпечення економічної ефективності 
виробництва та платоспроможного попиту населення України; 
розвиток каналів збуту; підвищення громадськості про переваги 
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органічної продукції; розвиток та налагодження систем організаційних 
структур ринку (біржі, торгові доми, аукціони, ярмарки, місцеві та 
оптові ринки, заклади роздрібної торгівлі тощо); прийняття 
національних стандартів щодо інспекції та сертифікації органічного 
виробництва в аграрному секторі; встановлення  відповідальності  
суб’єктів господарювання за порушення правил виробництва, 
збирання, зберігання та транспортування органічної 
сільськогосподарської продукції; розширення каналів збуту продукції 
шляхом проведення спеціалізованих міжнародних і регіональних 
виставок та ярмарок, міжнародних конкурсів, рекламних заходів, 
розвиток системи прямого постачання від виробників до споживачів;   
розвиток системи інформаційного забезпечення. 
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Міністерство аграрної політики та продовольства України 
 
Питання продовольчої безпеки посідає ключове місце в 

концепціях національної безпеки усіх розвинених країн. Як засвідчує 
світова практика, лише та держава, що може гарантувати забезпечення 
населення продуктами харчування в будь-яких умовах, здатна 
проводити незалежну політику. Важливу роль у забезпечення 
належного рівня продовольчої безпеки країни відіграє ступінь 
розвитку її аграрного сектору та рівень його фінансово-кредитного 
забезпечення.  

Актуальні проблеми продовольчої безпеки в Україні та в інших 
державах знайшли своє від ображення у роботах таких дослідників, як 
В.Я. Амбросов, Ю.Д. Білик, В.І. Бойко, П.П. Борщевський, В.І. Власов, 
В.П. Галушко, О.І. Гойчук [1], А.В. Гордєєв, Д.П. Доманчук, З.І. Ільїна, 
М.В. Калінчик, С.М. Кваша, І.І. Лукінов, Ю.О. Лупенко [2], 
В.М. Олійник, Б.Й. Пасхавер, Е.Е. Румянцева, П.Т. Саблук, 
О.В.Скидан, І.Н. Топіха, В.О. Точилін, В.М. Трегобчук, 
М.Й.Хорунжий, Ю.С. Хромов, Л.М. Худолій, Г.В. Черевко, 
О.М. Шпичак, О.В. Шубравська, В.В. Юрчишин та інших. В той же 
час, фінансовим аспектам порушеного питання поки-що не 
приділяється достатньо уваги. 

Аграрний сектор був і залишається важливою стратегічною 
галуззю вітчизняної економіки, яка формує 17% валового 
внутрішнього продукту країни та 60% фонду споживання українського 
населення, займає друге місце серед інших галузей економіки у 
товарній структурі експорту та є чи не єдиною галуззю, яка забезпечує 
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позитивне зовнішньоекономічне сальдо. 
За результатами роботи у 2010-2012 роках середньорічне 

виробництво зерна в Україні складало близько 50 млн тонн. Значно 
зросло виробництво олійних, технічних культур, а також продукції 
тваринництва. Зростання обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції прискорило розвиток харчової промисловості. Зокрема, 
сьогодні високий технологічний та якісний рівень демонструють 
м'ясо-молочна, оліє-жирова та кондитерська промисловості.  

Зазначені та ряд інших змін відбулися завдяки реформуванню 
аграрної сфери нашої держави на основі приватної власності та 
значної активізації процесів приватизації. Крім того, позитивний вплив 
на зазначені процеси мало вдосконалення механізмів державної 
фінансової підтримки розвитку АПК України, підвищення ролі 
державного регулювання внутрішнього ринку за рахунок державних 
інтервенцій, розвиток системи кредитування аграріїв. 

В той же час, у поточному році гострим залишається саме 
питання бюджетного фінансування потреб галузі. Так, Законом 
України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” 
Мінагрополітики України передбачено видатки обсягом 15,7 млрд грн. 
(що на 2,3 млрд грн або на 15% менше ніж у 2012 році). Для підтримки 
розвитку підприємств агропромислового комплексу держбюджетом на 
2013 рік передбачено лише 8,1 млрд грн (на 2,2 млрд грн менше, ніж у 
попередньому році). Зокрема, із загального фонду передбачено лише 
91,8 млн грн, (на 1,1 млрд грн., або в 13,3 раза менше, ніж у 2012 році), 
а із спеціального фонду – майже 8,0 млрд грн (на 1,1 млрд грн., або на  
11,6% менше, ніж у 2012 році). 

Слід відмітити, що за даними Мінагрополітики України, обсяг 
кредиторської заборгованості за основними програмами підтримки 
розвитку підприємств агропромислового комплексу складає понад 1,1 
млрд грн. Таким чином, передбачена у бюджеті 2013 року сума 
асигнувань (91,8 млн грн) не дає можливості забезпечити у поточному 
році навіть погашення кредиторської заборгованості (600,0 млн грн) 
минулих років та позбавляє можливості забезпечити здешевлення 
відсоткових ставок за кредитами як найбільш ефективного та 
затребуваного заходу.  

У зв’язку із вищезазначеним, у разі внесення змін до Закону 
України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” за підсумками 
роботи у 1 кварталі, доцільно збільшити у поточному році обсяг 
видатків загального фонду державного бюджету щонайменше на 1 
млрд грн, в тому числі на погашення кредиторської заборгованості – 
600 млн грн. та для забезпечення надання фінансової підтримки 
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підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення 
кредитів – 400 млн гривень. Найбільш оптимальними підходами до 
використання коштів державної підтримки АПК на 2013 рік в умовах, 
що склалися, вважаємо наступні: 

1) основний обсяг державної підтримки здійснюватиметься за 
рахунок коштів спеціального фонду (спрямування для потреб 
сільськогосподарських товаровиробників 40% сум ПДВ за реалізоване 
молоко, м'ясо та іншу продукцію тваринництва до спеціального фонду 
(на розвиток тваринництва) на противагу 30% у 2012 році; державна 
підтримка розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства; 
формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду); 

2) використання коштів переважною мірою на поворотній 
основі. 

Зокрема, було б доцільно змінити форму надання державної 
підтримки розвитку АПК за рахунок коштів загального фонду 
державного бюджету з безповоротної на поворотну за такими 
бюджетними програмами, як «Часткове відшкодування суб’єктам 
господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких 
ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів», 
«Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів», «Часткове відшкодування вартості будівництва нових 
тепличних комплексів», «Розвиток зрошувального землеробства 
шляхом лізингу зрошувальних систем». 

За оцінками фахівців, впровадження програм підтримки на 
поворотній основі дасть змогу відмовитись через 3 роки від їх 
фінансування із загального фонду державного бюджету за рахунок 
акумульованих коштів. На відміну від поворотної, фінансову допомогу 
на безповоротній основі доцільно надавати пріоритетним галузям 
сільського господарства і за тими напрямами, де фінансування на 
поворотній основі недоцільне або неможливе. Такими, зокрема, 
можуть бути допомога галузі тваринництва (як пріоритетній); 
підтримка сільгосптоваровиробників шляхом здешевлення страхових 
платежів; здійснення фінансової підтримки підприємств 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів. 

Також, враховуючи необхідність розвитку соціальної сфери 
села, серед пріоритетних напрямів фінансування обов’язково повинні 
бути програми розвитку сільських територій, дорадництва та 
фермерства, а також програма державної підтримки 
сільгосптоваровиробників шляхом здешевлення страхових платежів. 
Крім прямої державної підтримки для сільгосптоваровиробників у 
поточному році продовжує діяти й непряма державна підтримка у 
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вигляді фіксованого сільськогосподарського податку та спеціального 
режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері 
сільського і лісового господарства та рибальства.  

Необхідно зазначити, що за оцінками експертів, непряма 
державна підтримка є досить вагомим доповнення до прямої 
бюджетної підтримки, яка залишається недостатньою порівняно з 
аналогічною підтримкою у сусідніх державах (Білорусь, Росія) та у 
декілька разів меншою, ніж у країнах Європейського Союзу. Саме 
непряма державна підтримка для сільгосптоваровиробників є особливо 
відчутною в умовах фінансової кризи та обмеженого фінансування 
потреб на розвиток агропромислового комплексу за рахунок прямих 
дотацій з бюджету. За оцінками експертів, загальна сума непрямої 
державної підтримки сільгосптоваровиробників у 2011 році становила 
16,0 млрд грн, за підсумками 2012 року – очікується на рівні понад 
17,2 млрд гривень. 

Враховуючи те, що непряма державна підтримка забезпечується 
автоматично – без втручання будь-яких органів виконавчої влади, це 
має надзвичайно важливе значення у спрощенні податкових відносин у 
галузі сільського господарства, зменшує трудомісткість і витрати на 
адміністрування податків. Така сприятлива політика створила 
необхідні умови для надходження інвестицій та розвитку аграрного 
бізнесу, що, в свою чергу, забезпечило щорічне зростання надходжень 
до бюджетів усіх рівнів (у 2012 році – 42,1 млрд грн, що на 2,0 млрд 
грн, або 4,8% більше, ніж у 2011 році) та позитивне 
зовнішньоекономічне сальдо, яке у 2012 році становило 10,3 млрд дол. 
США, що на 3,8 млрд дол. США, або на 63,1% більше, ніж у 2011 році. 

Збереження непрямої державної підтримки для 
сільськогосподарських товаровиробників дозволить їм у подальшому 
використовувати спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері 
сільського і лісового господарства та рибальства та сплачувати 
фіксований сільськогосподарський податок. Крім того, на сьогодні у 
нашій державі майже сформоване законодавче та нормативно-правове 
поле для формування принципово нового для України механізму 
кредитування середнього та малого бізнесу шляхом запровадження 
іпотеки сільськогосподарських земель через Державний земельний 
іпотечний банк. На нашу думку, його робота забезпечить стабільну 
фінансову підтримку малого та середнього сільськогосподарського 
товаровиробника шляхом надання банком дешевих кредитних 
ресурсів. 

Також потрібно продовжити зусилля у напрямку підтримки 
найбільш дієвих програм розвитку аграрного комплексу у 
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найважливіших та перспективних галузях. Саме такий системний 
підхід дасть мультиплікаційний ефект, що буде виражений не лише у 
позитивній динаміці показників розвитку аграрного сектору та 
української економіки в цілому, у забезпеченні високого рівня 
продовольчої безпеки країни та значному зростанню її експортного 
потенціалу, але й призведе до підвищення рівня зайнятості сільського 
населення, а також буде сприяти комплексному розвитку сільських 
територій. 
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Активизация развития органического (биологического) 

производства требует наличия методического инструментария, 
позволяющего комплексно оценить эффекты и эффективность его 
создания. Как известно, органическое производство следует 
рассматривать как целостную систему хозяйствования и производства 
пищевых продуктов, сочетающую лучшие практики сохранения 
окружающей среды и природных ресурсов, биологического 
разнообразия, применения высоких стандартов содержания животных 
и методов производства, отвечающих требованиям к продуктам, 
изготовленным с использованием веществ и процессов природного 
происхождения [1, с.32]. В такой трактовке органическое производство 
следует рассматривать как процесс, сопровождающийся 
коммерческими, инновационными, социальными, экологическими 
результатами или эффектами. Теоретически, по своей сути, вне 
зависимости от развития органического производства, они могут быть 
как позитивными, так и негативными. Но в любом случае их следует 
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рассматривать как приращение (отсутствие приращения) значения 
некой переменной, характеризующей ту или иную сторону 
функционирования системы, каковой является органическое 
производство. Иными словами, указанные эффекты могут и должны 
быть оценены количественно в рамках качественного распределения 
возможных эффектов. Как минимум, качественная классификация 
эффектов затрагивает экономическую, социальную и экологическую 
сферы, каждая из которых может быть представлена специфической 
совокупностью эффектов как позитивных, так и негативных. 
Качественная идентификация возможных результатов (эффектов) 
относительно проста. Гораздо сложнее выполнить количественные 
оценки, учитывая представленное качественное разнообразие 
результатов. Оценка цены результата, т.е. возможных ресурсов 
(затрат) позволит сделать объективное и окончательное заключение о 
целесообразности затрат, понесенных с целью получения ожидаемых 
эффектов. В свою очередь, результат зависит от ресурсных 
возможностей и готовности нести определённые затраты.  

Эффективность органического производства – это комплексное 
отражение конечных результатов использования основных и 
оборотных фондов, трудовых и финансовых ресурсов, нематериальных 
активов, интеллектуального и предпринимательского потенциала за 
определённый период времени. Расчеты экономической 
эффективности, как неотъемлемая часть обоснования варианта 
решения практически любой производственно-хозяйственной задачи, 
любого управленческого или инвестиционного решения, приобретают 
особую значимость для тех, кто инвестирует средства в органическое 
производство. Это позволяет оценить результативность в целом и 
определить наиболее экономичный вариант решения задачи по выбору 
предприятия, региона, приемлемой технологии ведения органического 
производства. Виды и формы проявления эффективности 
представлены на рис.1. 

Их соотношение и определит эффективность создания такой 
уникальной сферы деятельности как органическое производство. Для 
измерения эффективности, как правило, используется система 
показателей (индикаторов), отражающих цель, объект, назначение и 
уровень оценки. Особенность сферы, подлежащей оценке, 
предполагает разработку специфических показателей, отражающих её 
характеристики и цели создания. Для оценки эффективности 
предприятия, развивающего органическое производство, как и любой 
иной вид производственной деятельности, могут быть использованы 
традиционные показатели.  
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НАЗНАЧЕНИЕ 
Рис. 1. Иерархия оценок и форм эффективности создания 

органического производства 
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Однако практика убеждает в необходимости точной оценки 
экологической, экономической и социальной эффективности, что 
может быть получено только на основе учёта различных эффектов, 
характеризующих выбранную сферу деятельности. Именно эти 
ожидаемые  эффекты определят ту систему индикаторов, которые и 
будут характеризовать эффективность проектов перехода хозяйств к 
органическому производству. Методики расчёта социально-
экономической эффективности проектов разработаны и могут быть 
легко адаптированы к тому или иному виду хозяйственной 
деятельности. Оценки экологической эффективности органического 
производства более специфичны и требуют обоснования.  

Основными экологическими критериями этих проектов станут: 
улучшение экологической ситуации на территории реализации 
подобных инвестиционных проектов, сокращение (ликвидации) 
содержания загрязняющих веществ в различных компонентах 
природной среды (воде, воздухе, почвах), улучшение состояния почв и 
сельскохозяйственных угодий, восстановление нарушенных земель, 
использование новых технологий, методов и продукции, нашедших 
применение в мировой практике. Переход к органическому 
производству сводит практически к минимуму остроту экологических 
проблем, снимает социальную напряжённость и определяет 
экономическую целесообразность этого направления в стратегии 
развития аграрного комплекса. 

Однако все эти характеристики лишь в самой общей форме 
отвечают на вопрос о привлекательности проектов перехода к 
органическому производству. Опыт экологической оценки любых 
инвестиционных проектов, накопленный в развитых странах, 
свидетельствует о необходимости ориентации на такой критерий 
экологической привлекательности как критерий приоритетности. 
Приоритетность проектов организации экологически чистого 
производства, в т.ч. проектов создания органического производства 
обусловлена тем, что они сами являются экологически 
ориентированными, поскольку предотвращают, сокращают 
(ликвидируют) негативное воздействие на окружающую среду, 
выступают организующим началом создания экопоселений, 
формируют стратегические ориентиры сбалансированного развития 
агросферы на основе постулатов физической экономии. 

Именно экологическая оценка позволяет определить перечень 
показателей, характеризующих экологическую эффективность  
проектов создания органического производства, обеспечить учет всех 
затрат в расчетах экономической эффективности с указанием тех из 
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них, которые способствуют решению экологических проблем, а также 
подтвердить с позиций комплексности оценок целесообразность 
инвестирования данной сферы хозяйственной деятельности.  

В целом показатели оценки эффективности развития 
органического производства должны иметь единый информационный 
стандарт, обладать универсальностью и взаимосвязью (рис.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Показатели эффективности производства органических 

продуктов 
 
Предлагаемые показатели должны выполнять следующие 

функции: 
- отражать влияние хозяйственной деятельности на природную 

среду и последствия этой деятельности; 
- обеспечивать межрегиональную и межгосударственную 

сопоставимость и сравнимость состояния компонентов агроэкосистем, 
поскольку именно в агроэкосистемах должно поддерживаться 
плодородие почв, биологическое разнообразие, устойчивая 
продуктивность, ландшафтное разнообразие;   
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- создавать возможность непротиворечивой оценки динамики 
временных и пространственных показателей, использования их для 
аналитических и прогнозных целей любой направленности, а также 
реализации контрольных функций; 

- обеспечивать комплексность оценки экосистемных процессов; 
- отражать приоритеты природоохранной политики и 

возможность статистического учёта предлагаемых универсальных 
показателей; 

- отражать затраты всех видов ресурсов, создавать предпосылки 
для выявления резервов повышения эффективности производства и 
стимулировать их использование. 

 
Формирование системы показателей по приведенной схеме 

позволяет диагностировать состояние агроэкосистем и опосредованно 
оценить ответную реакцию среды через блок социально-
экономических индикаторов. 
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Зміни і тенденції, які притаманні вітчизняному 

сільськогосподарському виробництву, значною мірою зумовлені 
глобалізацією світової економіки, що розвивається за двома 
основними векторами: глобалізація ринків та глобалізація 
виробництва. Зростаючі вимоги до якості продукції й безпечності 
довкілля поступово стають головними рушійними силами виробництва 
у розвинених країнах світу. Збільшення попиту на екологічну 
продукцію на світовому агропродовольчому ринку спонукало 
українських товаровиробників до запровадження „органічних” 
технологій виробництва сільськогосподарської продукції. 

Дослідженнями еволюції розвитку органічного виробництва в 
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Україні встановлено, що перші сертифіковані господарства 
створювались з ініціативи іноземних компаній, які брали на себе 
витрати, пов’язані із сертифікацією угідь та експортували вирощену 
продукцію за кордон у вигляді сировини. За прямої підтримки 
іноземних організацій були створені основні „гравці” на ринку 
вітчизняної органічної продукції.  

На сьогодні, органічна продукція виробляється 160 країнами, а 
94% її споживання припадає лише на 15 найрозвиненіших країн світу.  

В Україні спостерігається тенденція до збільшення площ 
сільгоспугідь, на яких ведеться сертифіковане органічне виробництво, 
нині їх нараховується понад 270 тис. га, що на 11% більше, ніж 2005 
року. Значно швидшими темпами зростає кількість сертифікованих 
сільськогосподарських виробників органічної продукції. Зокрема, у 
2011 році їх налічувалось 155, що на 97% більше, ніж 2005 року. Це 
свідчить про те, що протягом останнього часу сертифікуються 
господарства з невеликими розмірами земельних угідь або переробні 
підприємства. Вітчизняні органічні господарства дуже відрізняються 
за розміром землекористувань, їх площі можуть налічувати від кількох 
до десятків тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.  

Спостерігається зростання внутрішнього попиту на органічну 
продукцію. Частка вітчизняних органічних продуктів у загальному 
обсягу їх реалізації на внутрішньому ринку становить лише 42-45%. 
Решта продукції імпортується з країн ЄС (Німеччина, Великобританія, 
Італія, Нідерланди та ін.). У цьому зв’язку сільськогосподарським 
товаровиробникам та переробним підприємствам у найближчій 
перспективі необхідно спрямовувати свої зусилля на забезпечення 
зростаючих потреб вітчизняного ринку в органічній продукції, яка 
може слугувати сировиною для виробництва високоякісного дитячого 
і дієтичного харчування. 

Внутрішній попит на органічну плодоовочеву продукцію 
задовольняється переважно дрібними та середніми господарствами. 
Великі сільськогосподарські підприємства в основному 
спеціалізуються на виробництві зернових, бобових та олійних культур, 
орієнтуючись головним чином на експорт продукції до країн ЄС, 
Північної Америки, в окремих випадках до Японії та країн СНД 
[1,с. 39]. 

Дослідивши основні тенденції формування ринку органічної 
продукції слід виділити ряд проблем: 

1) відсутність вітчизняного законодавства, яке б регулювало 
виробництво та обіг органічної продукції й сировини;  

2) нестача кваліфікованих кадрів із виробництва органічної 
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продукції, що потребує введення нових спеціальностей з підготовки 
спеціалістів даного напряму у ВУЗах; 

3) відсутність науково обґрунтованих технологій з виробництва 
та переробки органічної сільськогосподарської продукції 
рослинництва і тваринництва;  

4) незбалансованість зовнішньої торгівлі, яка проявляється в 
експорті сировини та імпорті готової продукції, що посилює розрив 
між експорто- та імпортомісткістю економіки; 

5) посилення структурного перекосу економіки, що гальмує 
розвиток переробних галузей і утримує Україну на позиціях  
постачальника дешевої сировини та споживача готової продукції 
розвинених країн.  

Подальший розвиток органічного виробництва вимагає: 
 розв’язання проблем правового характеру, особливо в 

частині завершення розробки відповідної нормативно-правової бази, з 
питань органічного виробництва, максимально інтегрованої до 
стандартів і вимог ЄС та IFOAM; 

 запровадження системи економічних важелів та стимулів 
(субсидування фермерів, що переходять на органічне виробництво, а 
також агровиробників, які вже ним займаються, пільгове 
оподаткування, пільгове кредитування, державне страхування); 

 розроблення та запровадження системи економічних 
стимулів, спрямованих на підвищення наукоємності виробництва за 
рахунок впровадження ефективних ресурсозберігаючих технологій;  

 вирішення організаційних питань, зокрема створення 
національної системи органічної сертифікації, максимально 
узгодженої із світовими стандартами; 

 активної пропаганди здорового способу життя та 
популяризації продукції органічного виробництва шляхом висвітлення 
її переваг у засобах масової інформації, проведення виставок, ярмарок, 
форумів, конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів, 
«днів поля», прес-турів для журналістів до «органічних» господарств 
тощо;  

 створення асоціацій і спілок сільськогосподарських 
товаровиробників, що займаються вирощуванням та переробкою 
органічної продукції; клубів органічного виробництва, які б 
об’єднували споживачів і виробників, кваліфікованих консультантів та 
дорадників;  

 налагодження зв’язків із переробними підприємствами,  
реалізаційною мережею, міжнародними організаціями органічного 
руху, європейськими виробниками органічної продукції; 
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 проведення поглиблених наукових досліджень, 
спрямованих на  розробку інноваційних технологій органічного 
виробництва та адаптацію світових технологічних рішень до 
вітчизняних умов;  

 здійснення маркетингових досліджень з метою розвитку 
внутрішнього ринку органічної продукції та формування попиту на 
«органічні» товари,  визначення потенційних експортних ринків для 
української органічної продукції;  

 збільшення частки органічної продукції переробних 
галузей та диверсифікація виробництва з урахуванням кон'юнктури 
внутрішнього та зовнішнього ринків з метою нарощування 
експортного потенціалу та зменшення імпортної залежності; 

 захист вітчизняного ринку від надмірного вивозу 
продукції, дефіцит якої призводить до імпорту аналогічних товарів на 
невигідних для економічних інтересів держави умовах, скорочення 
експорту сировини і нарощування обсягів експорту готової продукції;  

 формування оптових та роздрібних ринків органічної 
продукції; 

 забезпечення підготовки фахівців з питань органічного 
виробництва. 

Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі 
екологобезпечного аграрного землекористування має здійснюватися 
шляхом: забезпечення накопичення специфічної компетенції, 
професійного досвіду та фахових знань з органічного сільського 
господарства в Україні за допомогою впровадження окремої 
навчальної дисципліни у вищих аграрних навчальних закладах; 
створення до 2015 року системи екологічного навчання та підвищення 
кваліфікації державних службовців, до компетенції яких належать 
питання охорони навколишнього природного середовища; створення в 
кожній області науково-інформаційних центрів при вищих навчальних 
закладах з підтримки заходів щодо впровадження і поширення систем 
екологобезпечного, енергоощадного господарювання та еколого 
орієнтованих технологій; включення питань формування екологічної 
культури, екологічної освіти та просвіти в державні цільові, 
регіональні та місцеві програми розвитку [2, с. 47]. 

Дослідженнями підтверджено, що розвиток органічного 
виробництва та формування ринку органічної продукції в Україні 
відбуваються під впливом глобалізаційних процесів за активної участі 
іноземних компаній та міжнародних організацій.   

Глобалізація світової економіки зумовлює необхідність 
структурної перебудови вітчизняного аграрного сектору з метою 



 70 

підвищення його конкурентоспроможності. Україна в основному 
позиціонує себе як держава, що орієнтується на експорт 
сертифікованої за органічними стандартами сировини. У цьому зв’язку 
особливої актуальності набуває питання щодо нарощування експорту 
готової високоякісної продукції. Стратегія подальшого розвитку 
органічного сектору повинна полягати як у задоволенні потреб 
внутрішнього ринку, так і нарощуванні експортного потенціалу 
держави. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність системного 
узгодження структурної, інвестиційної, аграрної, фінансово-
бюджетної, зовнішньоекономічної, податкової та митної політик, 
шляхом підпорядкування їх завданням ресурсозбереження, 
імпортозаміщення, диверсифікації джерел постачання та ефективної 
структурної перебудови економіки як визначальної умови 
удосконалення структури та підвищення ефективності зовнішньої 
торгівлі. 
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Основні тенденції розвитку світового ринку органічної 

продукції свідчать про постійне нарощування обсягів її виробництва і 
споживання протягом останніх десятиліть. Показово, що постійне 
зростання демонструють ринки не лише високорозвинених країн, а й 
країн третього світу. Нині більше 37 млн га сільськогосподарських 
угідь обробляється з метою виробництва органічної продукції, з них 
33 % припадає на Австралію та Океанію, 27 % – Європу, 10 % – 
країни, що розвиваються [3 ,с. 9]. Водночас, країни з найбільшими 
обсягами споживання органічної продукції в світі сконцентровані в 
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Північній Америці та Європі (97 % продукції реалізується в даних 
регіонах) [1 ,с. 118]. Світовий досвід переконує у важливості та 
економічній обґрунтованості розвитку вітчизняного органічного 
виробництва зважаючи на природо-ресурсний, соціально-
демографічний та економічний потенціал країни.  

Полісся нині є одним із найбільш перспективних регіонів 
України щодо виробництва органічної продукції з огляду на якість 
земель, агроекологічні умови, науковий потенціал та наближеність до 
потенційних ринків збуту. Органічний спосіб виробництва 
розглядається як інноваційна технологія розвитку сільського 
господарства в регіоні, спрямований на задоволення потреб цільових 
споживачів у екологічно безпечній продукції. За таких умов важливого 
значення набуває маркетингова складова органічного виробництва, що 
передбачає своєчасне виявлення зазначених потреб та узгодження їх з 
наявним потенціалом регіону. Дієвим інструментом забезпечення 
товаровиробників щодо мотивів та мотивацій цільових споживачів є 
здійснення маркетингових досліджень. Відтак, розвиток органічного 
руху та важливість визначення основних ознак поведінки наявних та 
потенційних споживачів органічної продукції визначають актуальність 
обраної теми дослідження.  

Теоретико-методологічні проблеми розвитку органічного 
виробництва, зарубіжний досвід щодо його становлення та 
функціонування розглядаються у працях А. Антонця, А. Вдовиченка, 
О. Григор’євої, Є. Ковальова, Є. Кузнєцової, Н. Макаренка, 
Ю. Манько, М. Шикули, О. Шубравської, І. Шувара. Питанням 
особливостей запровадження технологій органічного землеробства, 
застосування пестицидів та генномодифікованих організмів у практику 
вітчизняного сільського господарства присвячено роботи М. Барабаша, 
Н. Коновалова, Г. Круковської, О. Середи. Прикладні аспекти 
дослідження ринку екологічно безпечної продукції, зокрема, STP-
маркетингу, представлено О. Векличем, Т. Зайчук, Н. Крупиною, 
В. Орловою. Водночас, особливої уваги заслуговують питання 
маркетингового супроводження органічної продукції, зокрема, 
вивчення переваг цільових споживачів в зоні Полісся на підставі 
первинної інформації за результатами маркетингового дослідження, 
що і зумовило необхідність написання даної статті.  

Метою дослідження є обґрунтування ключових переваг 
споживачів щодо органічної продукції в контексті формування їх 
купівельної поведінки. Об’єктом дослідження є система органічного 
виробництва в Поліському регіоні. Теоретичною і методологічною 
основою даного дослідження є системний підхід до вивчення 
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економічних явищ, теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних 
вчених. Поставлені завдання зумовили необхідність використання 
вторинної (звіти щодо розвитку органічного руху в Україні та світі, 
періодичні видання, дані всесвітньої мережі Інтернет) та первинної 
(отриманої за результатами маркетингового дослідження методом 
усного опитування за допомогою спеціально розроблених анкет) 
інформації. 

Сучасний етап розвитку аграрного сектора економіки 
характеризується особливою увагою до його екологічної складової. З 
огляду на це, органічний спосіб виробництва розглядається не лише як 
засіб задоволення потреб споживачів у якісних, безпечних та 
екологічно дружніх продуктах харчування, а й як інноваційна 
технологія подолання негативних наслідків ведення інтенсивного 
сільського господарства. З метою сприяння активному розвиткові 
органічного виробництва на Поліссі на підставі об’єднання потенціалу 
наукових, освітніх установ, а також аграрних товаровиробників, було 
створено Поліський центр органічного виробництва.  

Маркетингове дослідження переваг існуючих та потенційних 
споживачів органічної сільськогосподарської продукції методом 
усного опитування за допомогою спеціально розроблених анкет було 
ініційовано зазначеним центром. Сукупністю респондентів, думка 
яких вивчалася, було обрано населення м. Житомира, що станом на 
01.03.2012 р. складало 271648 жителів. Вибіркова сукупність була 
визначена за умов, що генеральна сукупність становить понад 
20 тис. об’єктів спостереження. Помилка вибірки складає 5 %, а обсяг 
вибіркової сукупності – 215 респондентів [2, c 557]. Цілями 
зазначеного дослідження було визначення ключових характеристик 
попиту на органічну продукцію в Житомирській області.  

З метою реалізації встановлених завдань опитування анкета 
складалася з двох груп запитань – відносно купівельної поведінки на 
ринку органічної продукції та профілю цільових споживачів. До 
респондентів було віднесено як тих, що мали досвід купівлі або 
споживання органічних продуктів (існуючі споживачі), так і таких, що 
не мали відповідного досвіду (потенційні споживачі). Зокрема, 32,6 % 
респондентів час від часу споживають органічну продукцію, 24,2 % – 
споживали декілька разів, 14,0 % – не можуть дати точну відповідь, 
11,2 % – регулярно споживають, 7,4 % – жодного разу не споживали.  

Встановлено, що в регіоні дослідження виділяється частина 
населення, інформована про органічні продукти харчування. Зокрема, 
на запитання «Наскільки Ви обізнані з особливостями органічної 
продукції?» було одержано такий розподіл відповідей: 36,7 % 
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респондентів зазначили, що частково обізнані, 25,6 % – добре обізнані, 
14,0 % – зацікавлені, 11,6 % – є бажання придбати. Лише 3,7 % 
респондентів вказали, що нині їм нічого не відомо про органічну 
продукцію. Показово, що 3,7 % опитаних назвали себе активними 
покупцями даної продукції.  

Доцільно також відзначити, що за результатами опитування 67,0 % 
існуючих покупців охарактеризували свої враження від споживання 
органічної продукції як позитивні, 17,7 % – нейтральні і лише 15,3 % – як 
негативні. Для опитаної частини населення основними ознаками 
екологічності продукції є: спеціальне маркування, упаковка (32,1 %), 
висновки органів державного нагляду (27,0 %), відгуки знайомих, родичів 
(19,5 %), репутація торгової марки (12,1 %).  

Представлений розподіл відповідей свідчить про достатній 
рівень зацікавленості споживачів щодо органічних продуктів 
харчування, зумовлений специфікою зони проживання, а також 
сучасними трендами здорового харчування. З іншого боку, проблема 
незадовільного інформаційного забезпечення зумовлює невисоку або 
некоректну обізнаність населення щодо органічної продукції, особливо 
в частині її ідентифікації з-поміж іншої представленої на ринку 
аналогічної продукції. Дослідженням також встановлено, що значна 
частина опитаних згодна не лише купувати органічні продукти 
харчування, а й платити за них значно вищу порівняно з іншими 
продуктами ціну (табл. 1). 

Таблиця 1 
Розподіл респондентів щодо їх готовності платити вищу ціну за 

органічну продукцію порівняно зі звичайною 

Варіант відповіді Кількість 
респондентів, чол. Структура, % 

Не згоден 9 4,2 
До 10 % 57 26,5 
10-30 % 84 39,1 
31-50 % 45 20,9 

51-100 % 13 6,0 
Більше 100 % 7 3,3 

Всього 215 100 
 

Згідно результатів дослідження, сучасний портрет покупця 
органічної продукції доцільно представити за такими 
характеристиками: жінки віком від 21 до 40 років, освіта вища, сфера 
діяльності – службовець, робітник, підприємець, щомісячні витрати на 
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харчування складають 26-50 % сімейного бюджету, продукти 
харчування купують переважно в супермаркетах.  

Отже, маркетингове дослідження методом опитування 
існуючих та потенційних споживачів органічної продукції дозволило 
встановити, що нині в Житомирській області виділяється частина 
населення, зацікавлена у купівлі таких продуктів харчування. 
Переважна частина опитаних уже мала досвід споживання органічної 
продукції і охарактеризувала свої враження як позитивні. Також 
покупці згодні платити значно вищу ціну за якісну, безпечну 
продукцію, гарантовану спеціальним маркуванням, порівняно зі 
звичайною продукцією. Отримані результати дають підстави 
стверджувати про перспективність розвитку органічного виробництва 
в регіоні дослідження з огляду на наявний потенціал та попит на 
ринку. 
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Європейський план дій стосовно розвитку екологічного 

тваринництва та екологічного рослинництва передбачає ряд 
механізмів та інструментів для розвитку загальноєвропейського 
сектору екологічного сільгоспвиробництва в рамках спільної аграрної 
політики ЄС. Згідно плану дій в частині екологічного 
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сільгоспвиробництва його розвиток передбачено у всіх Програмах 
Розвитку Сільських Територій ( далі ПРСТ ) країн членів ЄС. 

На сьогоднішній день завершується реалізація ПРСТ 
передбачена планом дій на період 2007-2013 роки. Головна мета 
вказаної програми в частині екологічного сільгоспвиробництва -
збільшення площі екологічно чистих сільськогосподарських угідь, 
чисельності екологічних сільгоспвиробників та пропозиції екологічно 
чистих продуктів харчування, розвиток екологічних переробних 
підприємств та ринків екологічно чистої продукції. Аналізуючи ПРСТ 
країн членів ЄС в частині розвитку екологічного сільгоспвиробництва, 
спостерігаємо наступні особливості: 

1. Група країн, яка в своїх ПРСТ в рамках Плану Дій ЄС не 
акцентують увагу на розвитку екологічного сільгоспвиробництва. 

2. Країни, які передбачають підтримку екологічного 
сільгоспвиробництва в межах різноманітних програм охорони 
навколишнього природного середовища та розвитку сільських територій. 

3. Країни де розвиток екологічного сільгоспвиробництва є 
пріоритетним в рамках ПРСТ. 

В багатьох країнах ЄС передбачено підтримку екологічних 
сільгоспвиробників тільки в межах програми «Покращення 
навколишнього середовища та сільських територій». Основний акцент 
робиться на підтримці в перехідний період до екологічного 
сільгоспвиробництва. Додаткові фінансові ресурси для підтримки 
екологічних сільгоспвиробників передбачені тільки в окремих 
національних і регіональних ПРСТ, хоча всі вони декларують 
пріоритетність даного напряму сільгоспвиробництва. Згідно аналізу 
Плану Дій (Завдання 6) в рамках спільної аграрної політики підтримка 
екологічного сільгоспвиробництва здійснюється не в повній мірі. 
Тільки декілька країн (переважно нові члени ЄС) забезпечують 
підтримку екологічного сільгоспвиробництва на досить високому рівні 
і можна говорити про виконання Завдання 6 в цілому. 

Виходячи з тієї ролі, яку може відіграти екологічне 
сільгоспвиробництво в майбутній спільній аграрній політиці та аналізу 
ефективності його підтримки, було прийнято Європейський план дій 
стосовно розвитку і підтримки екологічного тваринництва і 
рослинництва (Завдання 6, Європейська комісія 2004, СОМ ( 2004) 415 
остання версія). Європейська комісія в рамках цього завдання 
рекомендує використовувати в національних та регіональних ПРСТ 
різноманітних, доступних інструментів підтримки екологічного 
сільгоспвиробництва, які базуються на: 

1. Стимулюванні попиту через впровадження системи підвищення 
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якості продукції; 
2. Ефектах від охорони природного навколишнього середовища, 

які будуть себе проявляти в майбутньому; 
3. Стимулюванні переходу до екологічного сільгоспвиробництва 

на всій площі господарства, а не тільки на його частині; 
4. Створенні аналогічних можливостей для інвестиційної 

підтримки екологічних сільгоспвиробників, які мають інші 
сільгоспвиробники; 

5. Створенні умови для сільгоспвиробників з метою покращення 
дистрибуції та маркетингу екологічно чистої продукції, кооперації в сфері 
виробництва і реалізації продукції; 

6. Підтримці шляхом надання дорадчих послуг; 
7. Наданні навчальних і освітніх послуг на всіх рівнях екологічного 

сільгоспвиробництва, включаючи переробку і реалізацію продукції; 
8. Визнанні екологічного сільгоспвиробництва, як пріоритетного 

напряму ведення сільського господарства на територіях з загрозливим 
станом охорони навколишнього природного середовища (не 
обмежуючи його розвиток на інших територіях ) [ 7 ]. 

Аналізуючи ПРСТ різних країн членів ЄС, слід зазначити, що 
підтримка екологічного сільгоспвиробництва здійснюється в рамках 
програм охорони природного навколишнього середовища. Це деякою 
мірою дозволяє компенсувати нижчі виплати по інших програмах 
підтримки аграрного сектору порівняно з конвенційними 
сільгоспвиробниками. Виплати екологічним сільгоспвиробникам в 
більшості випадків є недостатніми для компенсації втрат та ризиків, 
зниження врожайності і дохідності, особливо в перехідний період. 

Європейські країни для підтримки екологічних 
сільгоспвиробників використовують дві стратегії: 

1. Гарантована підтримка всіх екологічних сільгоспвиробників 
як в перехідний період так і після нього. 

2. Значна різниця фінансової підтримки між конвенційними і 
екологічними сільгоспвиробниками з метою заохочення їх переходу на 
екологічно чисті технології. 

Фінансова підтримка екологічних сільгоспвиробників в різних 
країнах ЄС має свої особливості: 

1. Однакова сума доплат для господарств, які переходять на 
екологічне сільгоспвиробництво як в перехідний період так і після 
нього (табл. 1 ); 

2. Вища сума доплат в перехідний період і менша  після 
сертифікації господарства, як екологічного; 

3. Фіксована виплата на сертифікацію та відсутність виплат в 
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перехідний період та після нього ( Голландія з 2005р.). 
В Голландії виплата на сертифікацію господарства, як 

екологічного є фіксованою і складає 650 євро/господарство. Крім 
цього передбачена спеціальна фінансова підтримка екологічних 
господарств через надання зелених кредитів та зменшення бази 
оподаткування доходів господарства на величину інвестицій в 
розвиток екологічного сільгоспвиробництва. По різному підходять 
країни до компенсації витрат на проведення сертифікації екологічних 
господарств. Компенсація витрат на сертифікацію передбачена в 
Бельгії, Німеччині, Іспанії, Італії, Литві та Голландії. В деяких країнах 
діють наступні механізми компенсації: 

а) збільшені виплати в перехідний період (Болгарія, Греція, 
Великобританія, Латвія); 

б) підтримка здійснюється в рамках програми 132 ( системи 
якості ) Австрія, Польща, Словенія; 

в) без компенсації витрат на сертифікацію: Чехія, Естонія, 
Португалія, Люксембург; 

г) сертифікація безплатна - Данія. 
Таблиця 1 

Фінансова підтримка екологічного сільгоспвиробництва в окремих 
країнах ЄС( сільгоспугіддя євро/га) 

2004/2005 р. 2007 р. 

Країна Перехідний 
період 

Пост 
перехідний 

період 

Перехідний 
період 

Пост 
перехідний 

період 
Австрія 327 327 285 285 
Чехія 110 110 155 155 
Фінляндія 147 147 234/374 234/374 
Франція 366 183 200 100 
Угорщина 178 127 182 126 
Литва 416 416 215 215 
Польща 149 131 216 203 
Швеція 151 151 144-244 144-244 
Англія 261 44 353 90 

Джерело [8]. 
 
Таким чином, розвиток екологічного сільгоспвиробництва в 

країнах ЄС здійснюється в рамках Програми Розвитку Сільських 
Територій і одержує фінансову підтримку, як зі сторони ЄС так і з 
боку національних урядів. В країнах нових членах ЄС значна питома 
вага фінансових ресурсів надається з бюджету ЄС, що зумовлює 
динамічний ріст числа екологічних господарств, переробних 
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підприємств та ринку екологічно чистих продуктів харчування. 
Характерною особливістю є фінансування розвитку екологічного 
сільгоспвиробництва в рамках програми з охорони природного 
навколишнього середовища. Тобто екологічне сільгоспвиробництво 
розглядається в більшій мірі як вагомий фактор збереження 
навколишнього природного середовища та механізм реалізації 
стратегії сталого розвитку аграрної сфери. 

 
Джерела  
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В.П. Якобчук, к.е.н., доцент  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 
Процес економічної глобалізації є загальним явищем сучасності, 

який стосується кожної країни та галузі. За цих умов завдання 
забезпечення продовольчої безпеки полягає в тому, щоб знайти і 
максимально використати найбільш вигідні форми, методи та напрями 
економічного розвитку, враховуючи унікальні особливості 
агропродовольчої системи країни, в тому числі і рівень розвитку 
міжнародних економічних взаємозв’язків, а також адаптуватись до 
об’єктивних ризиків. 

За думкою вітчизняних та зарубіжних учених в кінці минулого 
століття і на початку теперішнього виникли об’єктивні передумови для 
перетворення агропродовольчого ринку в тривимірний, який включає 
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продукцію виготовлену за традиційними технологіями, органічне 
виробництво та генно-модифіковану продукцію.  

Таблиця 1 
Площі, засіяні генетично модифікованими культурами  

у світі в 2010 p., млн. га 
Генетично модифіковані культури, що 

вирощує країна Країна Площа 

15 біотехнологічних мега-країн, що вирощують 50 тис. га і більше генетично 
модифікованих культур 

Соя, кукурудза, бавовник, ріпак, кабачки, 
папайя, цукровий буряк, люцерна США 66,8 

Соя, кукурудза, бавовник Бразилія 4 
Соя, кукурудза, бавовник Аргентина 22,9 
Бавовник Індія 9,4 
Ріпак, кукурудза, соя, цукровий буряк Канада 8,8 
Бавовник, томати, папая, солодкий перець Китай 3,5 
Соя Парагвай 2,6 
Кукурудза, соя, бавовник ПАР 2,4 
Соя, кукурудза Уругвай 1,1 
Соя Болівія 0,9 
Бавовник, ріпак Австралія 0,7 
Кукурудза Філіппіни 0,5 
Бавовник Буркіна-Фасо 0,3 
Кукурудза Іспанія 0,1 
Бавовник, соя Мексика 0,1 

Інші країни 
Кукурудза, соя, ріпак Чилі <0,1 
Бавовник Колумбія <0,1 
Кукурудза Гондурас <0,1 
Кукурудза Чеська Республіка <0,1 
Кукурудза Португалія <0,1 
Кукурудза Румунія <0,1 
Кукурудза Польща <0,1 
Бавовник, соя Коста-Ріка <0,1 
Кукурудза Єгипет <0,1 
Кукурудза Словаччина <0,1 

Джерело: [3]. 
 
При цьому асортимент, смакові якості продовольчих товарів 

вказаних технологій не відрізняються, що викликало хвилю НТП в 
агропромисловому секторі, впровадження наукових досягнень 
біотехнології, яка отримала назву «генної» революції. 

Основним результатом впровадження біотехнологій стала поява 
принципово нової групи продовольчих товарів домінуючими 
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властивостями яких є стійкість до гербіцидів,шкідників, вірусів, 
підвищення врожайності. До кінця ХХ століття на світовому ринку 
нараховувалось біля 60 генетично модифікованих продуктів [1, с.604], 
з них найбільш розповсюджені: соя, кукурудза, пшениця, помідори, 
рапс, буряк тощо. Генна революція призвела до економічних вигод, 
основними  з яких є: приріст урожайності культур, скорочення прямих 
витрат при виробництві продуктів за рахунок більш економного 
використання хімікатів, зниження захворюваності рослин та тварин, 
що впливає на продуктивність і рентабельність. Фахівці вважають, що 
генетична продукція це «зброя задовільненої дії», яка позначається на 
здоров’ї, житті, репродуктивній функції людини. 

Таблиця 2  
Світові обсяги культивування в 2009 р. 

Ранг Країна Площа, 
млн га Частка Культура 

1 США 64,0 38% 
Соя, кукурудза, бавовник, 

рапс, кабачок, папая, 
люцерна, цукровий буряк 

2 Бразилія 21,4 36% Соя, кукурудза, бавовник 
3 Аргентина 21,3 66% Соя, кукурудза, бавовник 
4 Індія 8,4 5% Бавовник 

5 Канада 8,2 18% Рапс, кукурудза, соя, 
цукровий буряк 

6 Китай 3,7 3% Бавовник, папая, паприка 
7 Парагвай 2,2 51% Соя 

8 
Південно-

Африканська 
Республіка 

2,1 14% Соя, кукурудза, бавовник 

9 Уругвай 0,8 57% Соя, кукурудза 
10 Болівія 0,8 22% Соя 

 
Найбільші посівні площі у всьому світі біотехнологічних 

культур займають соя, бавовник, кукурудза та ріпак. Сукупна площа 
під посівами біотехнологічних культур у світі в 2010 p., досягла майже 
1 млрд. га (949,9 млн. га або 2,3 млрд. акрів). Генетично-модифіковані 
рослини комерційно почали вирощуватись з 1996р. і щороку 
засаджуються все більші площі. Станом на 2009р. в усьому світі 134 
млн. га були засіяні генетично модифікованими рослинами. Це 
відповідає 9% всіх культивованих родючих ґрунтів (1,5 млрд. га). 

Крім вище зазначених країн, в 2009р. ГМО комерційно 
вирощувалось на площах менше 1 млн. га на Філіппінах, Буркіна-
Фасо, в Австралії, Іспанії, Мексиці, Чилі, Колумбії, Гондурасі, Чехії, 
Португалії, Румунії, Польщі, Коста-Ріці, Єгипті, Словаччині. Загалом, 
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ГМО офіційно культивувались в 25-ти країнах, 10 з яких розташовані в 
Південній Америці. Більш ніж 3/4 культивованої у світі сої (77%), яка 
вирощується на 90 млн. га. – генно-модифікована. Також в 2009р. 
половина вирощуваного на 33 млн. га. бавовнику (49%) була 
трансгенна, крім того, четверта частина всієї кукурудзи (26%) на 158 
млн. га та 21% ріпаку на 31 млн. га. 

Починаючи з 90-х років при державній підтримці в країнах 
Західної Європи, Північної Америки та Японії відбулось зростання 
виробництва органічної (екологічно чистої) продукції, одночасно 
почався процес боротьби споживачів і екологів з поставками генних 
продуктів. За останніми даними Міністерства сільського господарства 
США (USDA) на органічні продукти всіх видів припадає 3% від 
загального обсягу американського ринку, а в європейських країнах цей 
показник коливається від 1% до 7%. Японія традиційно є лідером 
органічного ринку серед країн Азії. Щороку зростає культура 
органічного харчування в Китаї, Таїланді, Сінгапурі, Малайзії та Індії 
оскільки споживачі стають більш платоспроможними. Наприклад, 
органічний ринок Індії за останні два роки зріс на 200%. Країни, що 
розвиваються, повільніше просуваються в даному напрямі, тому що за 
високу якість потрібно витратити чималі кошти. Екологічно чисті 
фрукти, овочі, м’ясо і молоко зазвичай набагато дорожчі. У Китаї ціни 
на «екопродукти» можуть перевищувати ціни неорганічних продуктів 
до 700%. 

На кінець 2009 р. сільськогосподарські площі в світі під 
органічними господарствами становили близько 270 тис. га, що вдвічі 
більше, ніж 2003-2002рр.. За цим показником Україна в 2009р.  
зайняла 21-е місце у світі. Водночас велика частина сертифікованих 
органічних продуктів, вироблених в Україні експортується. Внаслідок 
такої ситуації насичення внутрішнього ринку цією продукцією 
недостатнє. Зокрема, це пов'язано з тим, що більшість української 
органічної продукції – це сировина для виробництва кінцевого 
продукту (зерно, бобові, олійні культури). Лише в останні роки почало 
активно розвиватися органічне рослинництво – вирощування овочів, 
фруктів, ягід та набирає обертів переробка цієї продукції (є вже перші 
українські сертифіковані крупи, повидло, соки, сиропи, сухофрукти, 
чаї, м'ясні продукти тощо) [4]. 

Отже, в глобальному просторі активно відбувається 
диверсифікація світового агропродовольчого ринку, зростає питома 
вага органічної продукції, окремим сегментом позиціонується 
виготовлення генетично-модифікованих продуктів, залишається місце 
і для традиційних технологій. 
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Головна особливість органічної (екологічно чистої) технології 
виробництва – відмова від використання синтетичних речовин на 
користь натуральних та обробіток культур, які формують родючість 
ґрунтів природнім шляхом. При цьому акцент робиться на забутих, 
національних, традиційних технологіях. Економічний ефект від 
виробництва екологічних продуктів отримується за рахунок більш 
високої їх кінцевої ціни порівняно з традиційними технологічними. 

Таким чином, в глобалізованому агропродовольчому ринку 
розгорнулись гостра конкуренція між виробниками генно-
модифікованих і екологічно чистих продуктів. В українських 
виробників агропродовольчої продукції є важлива перевага перед 
іноземними постачальниками, яка пов’язана з відставанням від темпів 
«генної» революції яка розгорнулась в розвинутих країнах, а також від 
надмірної інтенсифікації аграрного сектора. Нині в Україні збереглись 
не забруднені надмірним використанням хімічних засобів ґрунти і не 
забуті традиційні технології виробництва основних продовольчих 
ресурсів. З огляду на вище зазначене вітчизняний сектор економіки 
має великі резерви впровадження технологій виробництва екологічно 
чистих продуктів. Саме з розвитком даного напряму пов’язані 
можливості росту експорту продовольства та забезпечення 
продовольчої безпеки країни. 

Продовольча безпека держави має три аспекти: кількісний, 
якісний та соціально-економічний. Кожен з них включає свої виміри і 
показники, які дозволяють оцінити її стан. Потрібно також виділяти 
продовольчу безпеку країни відповідно до насиченості ринку 
сировинного продовольчого призначення та за рівнем забезпеченості 
населення кінцевими продуктами харчування. Пріоритетне значення 
має кількісний, головний аспект продовольчої безпеки, який 
характеризується показниками імпортної продовольчої залежності і 
продовольчого самозабезпечення. З великої кількості досліджень 
найбільш аргументовано визначив граничну величину продовольчої 
безпеки Дж. М. Кейнс. Він довів, що якщо імпорт перевищує 20%, то 
припиняється кумуляція, тобто галузь вже не в змозі стимулювати інші 
сфери економіки.  

В результаті проведеного дослідження встановлено, що в 
інтересах об’єктивної оцінки імпортної залежності ринку як складової 
продовольчої безпеки, необхідна обґрунтована методика. Без 
відповідної методики неможливо отримувати та співставляти 
показники, і таким чином, проводити об’єктивний моніторинг 
агропродовольчого ринку. Доцільно для аналізу імпортозалежності і 
продовольчої безпеки за кількісним аспектом застосовувати 
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комбіновану класифікацію продовольчих товарів на базі митної 
звітності у відповідності до норм споживання продовольства на душу 
населення. З метою підтримки власного товаровиробника екологічної 
продукції пропонуємо створення холдингів повного виробничо-
збутового циклу, який сприятиме оптимізації витрат, підвищенню 
продуктивності, якості, забезпечить підвищення санітарних та 
екологічних стандартів аграрної продукції. 
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неможливе без розширеного, або хоча б простого відтворення 
родючості ґрунтів. Проте до сьогодні в агрономії не створено надійної 
стратегії, яка б передбачала зростання урожайності 
сільськогосподарських культур з одночасним підвищенням (або 
збереженням) ґрунтової родючості. На нашу думку, розроблені окремі 
елементи такої стратегії мало узгоджуються між собою. 
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Серед широкого спектру проблем – проблема гумусу, без 
сумніву є однією з ключових на шляху вирішення завдань стабілізації і 
відтворення ґрунтової родючості. Сьогодні стає зрозумілим, що втрати 
гумусових сполук призводять до негативних змін не лише у живленні 
культурних рослин, але й у перебігу низки ґрунтових процесів, що 
зумовлює погіршання фізико-хімічних та біологічних характеристик 
ґрунтів. Тому оптимальним рівнем біохімічної діяльності 
мікроорганізмів у процесах деструкції-синтезу буде такий, що 
забезпечує потреби рослин сьогодні (ефективну родючість) з 
постійним відтворенням резервів потенційної родючості. 

Ці висновки знаходять підтвердження і подальший розвиток у 
дослідженнях О.І. Попова. Ним обґрунтовано існування 
органотрофного живлення рослин, у відповідності з яким 
фотосинтезувальні рослини розглядаються як факультативні 
органотрофні організми, на відміну від існуючої більше століття точки 
зору щодо виключно мінеральної основи їх живлення. Встановлено 
також існування біологічного колообігу вуглецю – колообігу 
органічних сполук, які багаторазово використовуються на різних 
трофічних рівнях екологічних систем, насамперед, структурних 
елементів рослин і гумінових речовин грунтів [1]. 

Отже рослини, крім зольних елементів і азоту, здатні 
використовувати органічні речовини і, по-суті, є автотрофами з 
факультативним гетеротрофним живленням. Ці відкриття, крім 
фундаментальних висновків щодо типів живлення рослин, 
розширюють наші уявлення про роль органічної речовини і, зокрема, 
гумусу у забезпеченні сільськогосподарських культур поживними 
речовинами. На їх основі можна зробити висновки щодо участі гумусу 
у формуванні не лише потенційної родючості ґрунтів, але й 
ефективної. Таким чином, теза про значну залежність продуктивності 
агрофітоценозів від вмісту гумусу, що підтримувалася десятиліттями 
на основі результатів, отриманих рутинними методами та іншими 
спостереженнями, знайшла підтвердження в сучасних дослідженнях. 

В основі процесів деструкції-синтезу-трансформації як 
органічної речовини, так і мінеральної частини ґрунту, знаходиться 
діяльність живих організмів. Оскільки процеси формування (і 
деградації також) ґрунтів в агроценозах проходять постійно, з різною 
інтенсивністю і напрямами, що залежить від екологічної ситуації, 
завданням агрономічної науки є створення таких умов, які б сприяли 
відтворенню як потенційної, так і ефективної ґрунтової родючості. 
Незамінним і науково обґрунтованим напрямом при цьому є 
оптимізація біологічних процесів. 
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Зайве стверджувати, що роль біологічного вектору у 
ґрунтоутворенні сьогодні виходить на одне з перших місць, оскільки, 
крім фізико-хімічної деградації ґрунтів, спостерігаємо значне 
погіршання біологічного їх стану. Оскільки всі біохімічні процеси в 
ґрунтах, у т.ч. й ті, що обумовлюють синтез гумусу, залежать від 
інтенсивності розвитку та функціональної активності мікроорганізмів, 
діяльність яких у свою чергу лімітує  доступний вуглець («органічна 
речовина»), говорячи про родючість, слід мати на увазі, в першу чергу, 
оптимізацію забезпечення їх вуглецем. Тому питання системного 
надходження до грунтів органічної речовини повинно стати одним із 
найважливіших у землеробстві. Важливою також є оптимізація 
процесів біологічної трансформації сполук азоту в грунті, оскільки 
незбалансованість у співвідношенні вуглець/азот призводить до 
значних втрат гумусу в грунті і загострює низку екологічних проблем. 

У зв’язку з тим, що накопичення гумусу може здійснюватися 
лише за позитивного дисбалансу між надходженням органічної 
речовини в грунт і її гуміфікацією з одного боку та мінералізацією 
гумусових сполук з іншого, слід забезпечити оптимальне надходження 
органіки в грунти. При організації землекористування потрібно 
визначитись, які агрозаходи сприяють підвищенню надходження 
вуглецю в грунти, які забезпечують його акумуляцію у складі стійких 
сполук і які заходи оптимізують  співвідношення процесів 
мінералізації-синтезу гумусу та малого колообігу біогенних елементів. 
Економічна  оцінка агрозаходів дасть можливість ринково оцінити їх 
доцільність. 

Серед агроприйомів, спрямованих на забезпечення ґрунтів 
вуглецем, підвищення їх біологічної активності, оптимізацію складу 
мікробоценозів, переорієнтацію біологічних процесів на відновлення 
родючості, у першу чергу слід назвати внесення гною. Особливе 
значення цього органічного добрива в тому, що воно сприяє 
поверненню в ґрунт як органічної речовини, так і сполук біогенних 
елементів, які засвоїли з нього рослини. Вважається, що з 1 тонною 
підстилкового гною ВРХ у ґрунт надходить  5 кг азоту, 2,5 – фосфору 
та 6 кг калію. З гноєм також вноситься велика кількість корисних 
мікроорганізмів, необхідних як для нормального ґрунтотворного 
процесу, так і для забезпечення культурних рослин необхідною 
мікробіотою. 

Згідно результатів тривалих дослідів гній має вирішальне 
значення для підтримання високого і сталого вмісту органічної 
речовини в дерново-підзолистих ґрунтах, які характеризуються 
високим мінералізаційним потенціалом [2]. Вважається, що в 
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зазначених ґрунтах з 1 т гною синтезується гумусу на рівні 0,04-0,05 т. 
При цьому автори зазначають, що норми внесення гною не повинні 
перевищувати рекомендованих. Наприклад, на дерново-підзолистих 
ґрунтах Полісся такі норми знаходяться в межах 30-50 т/га. Їх 
перевищення знижує інтенсивність гуміфікації органічної речовини і 
суттєво активізує мінералізаційні процеси [2]. Економічні розрахунки 
на прикладі господарств зони Полісся Чернігівської області показують 
дво-восьмикратне перевищення результату (вартості новоутвореного 
гумусу) над витратами отримання, навантаження, транспортування і 
внесення гною.  

Недорогим прийомом забезпечення грунтів органічною 
речовиною є сидерати. Сидерація – це комплексний агроприйом у 
землеробстві, який позитивно впливає на ґрунт, рослини і довкілля. 
Використання сидератів дозволяє суттєво покращити баланс 
органічної речовини, знизити ризики водної і вітрової ерозії, 
ефективно боротися з бур’янами, попередити вертикальну міграцію 
елементів живлення, вирішити проблему підвищення родючості 
ґрунтів на полях, що віддалені від тваринницьких ферм, а також у 
господарствах, де гостро відчувається дефіцит гною та інших 
органічних добрив. Використання сидератів дозволяє покращити 
якість продукції рослинництва, суттєво знизити собівартість 
вирощування сільськогосподарських культур і підвищити 
рентабельність виробництва [3]. 

Найчастіше ефективність сидератів пов’язують із можливістю 
накопичення значної кількості азоту в рослинній масі, що уберігає 
його від вимивання з ґрунту і денітрифікації та забезпечує 
«транспортування» азотних сполук на наступний рік. Так, залежно від 
культури, в них може накопичуватися від 120 до 180 кг/га азоту. 
Важливим є також фітосанітарний ефект, позитивна дія на окремі 
фізико-хімічні показники ґрунтів. Крім цього, сидеральні культури 
активно впливають на родючість ґрунтів, стимулюючи розвиток 
мікроорганізмів і, відповідно, перебіг низки мікробіологічних 
процесів. Це забезпечує прискорений колообіг поживних елементів і 
впливає на урожайність наступної в сівозміні культури. Прикладом 
такого впливу сидератів є вивільнення додаткової частини сполук 
калію та водорозчинних фосфатів унаслідок бурхливого розвитку 
відповідних мікроорганізмів, ініційованих надходженням до ґрунту 
легкозасвоюваного вуглецю сидеральної маси. 

Отже, однією з головних властивостей сидератів як чинника 
впливу на родючість ґрунтів є активне накопичення вуглецю з 
атмосфери в ході процесу фотосинтезу. Якщо ж для сидерації 
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використовуються бобові культури або гречка, у ґрунти, крім вуглецю, 
надходять ще й сполуки азоту. Використання їх для покращення 
біологічних процесів у ґрунтах та підтримки родючості є одним із 
основних регуляторних чинників у сучасному землеробстві. 
Сидерація, передусім за використання бобових, як складова частина 
системи удобрення і поповнення ґрунтів агроценозів органічною 
речовиною та біологічно зв’язаним азотом забезпечує стабільну й 
високу врожайність у зонах достатнього зволоження і на зрошуваних 
землях. Застосування сидератів також дозволяє швидко корегувати 
співвідношення корисні/патогенні мікроорганізми, оскільки 
надходження до ґрунту свіжої органічної речовини стимулює розвиток 
сапрофітної мікробіоти, яка пригнічує фітопатогенні види. Окремі 
сидеральні культури провокують проростання спор фітопатогенних 
грибів і одночасно стимулюють розвиток бактерій, що сприяє лізису 
грибних гіф і обмеженню розвитку мікроміцетів. По суті, вирощування 
сидеральних культур є і сівозмінним чинником, хоча й обмеженим у 
часі, якщо ми маємо справу з післяжнивним вирощуванням культур. 

Дослідженнями О.Г. Котлярової і В.В. Черенкова   встановлено, 
що ефективність сидератів була еквівалентною дії приблизно 20т/га 
гною [4]. У той же час інші автори відмічають значно скромніший 
внесок сидератів у збереження гумусу. Так, за узагальненими даними 
С.А. Балюка з співавторами дія сидератів у напрямі збереження гумусу 
еквівалентна 25 % впливу підстилкового гною на синтез гумусових 
сполук [5]. 

Наші узагальнення за фактичними показниками витрат на 
вирощування і використання сидератів в господарствах Полісся 
Чернігівщини свідчать, що вони відрізняються в залежності від виду 
культури. Економічно вигідніше вирощувати в якості сидеральних 
культур редьку олійну і гірчицю, сукупні ж витрати на люпин майже в 
три рази вищі. Порівняльна ефективність свідчить, що вартість 
сформованого (зекономленого) сидератами гумусу суттєво перевищує 
витрати понесені на них: по редьці олійній – в 2-8 разів, по гірчиці – в 
2-7 разів, і тільки по люпину по другому варіанту оцінки гумусу – 
лише в 2 рази. 

Біологічна меліорація ґрунтів передбачає максимальне 
використання органічної маси післяжнивних решток і побічної 
продукції рослинництва. Особливої уваги заслуговує використання 
соломи у подрібненому стані як добрива на полях, де вирощувалися 
зернові. Цей захід є досить потужним чинником підвищення вмісту 
гумусу, біологічної активності ґрунтів, поліпшення їх водно-фізичних 
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властивостей (оскільки водоутримувальна здатність органічної 
речовини у 5-10 разів вища, ніж мінеральної фракції ґрунту).  

За узагальненими даними, зароблена солома і стебла кукурудзи 
за вмістом вуглецю у 2-3 рази перевищують показники гною, тобто 3-
4 т соломи за вуглецем рівнозначні внесенню 9 т/га гною [6]. Це 
пояснюється тим, що побічна продукція рослинництва є потужним 
джерелом енергії для більшості ґрунтових мікроорганізмів, яке 
визначає інтенсивність і спрямованість їхньої біохімічної діяльності в 
процесі синтезу гумусу. При цьому слід мати на увазі, що порівнювати 
солому і гній за ефективністю впливу на урожайність культури, 
безперечно, не можна. Це коректно зробити, лише вирівнявши вміст 
всіх поживних речовин в обох видах добрив. За даними численних 
дослідів, ефективність поєднання соломи з азотними добривами, або 
соломи з NPK і гною (або гною з NPK) при вирівнюванні кількості 
поживних речовин і сухої речовини є практично однаковою. 

З точки зору економіки господарювання використання соломи 
зернових культур є відносно недорогим заходом, при тому, що з нею 
вноситься лігніну (субстратного попередника гумусу) втричі більше, 
ніж з рослинними рештками багаторічних трав [7]. Проте слід мати на 
увазі, що застосування соломи як добрива спонукає до інших 
додаткових витрат, зокрема, додаткового внесення мінерального азоту. 

Е. Богуславски рекомендує, коли немає експериментальних 
даних щодо вмісту азоту в ґрунті і точного співвідношення вуглецю до 
азоту в соломі, на практиці вносити на кожну тону соломи по 10 кг 
азоту[8]. М. Драган з співавторами, уточнюючи, вважають, що для 
компенсації іммобілізованого азоту потрібно вносити мінеральний 
азот у наступних дозах: для соломи озимих культур – 14-16 кг/т, ярих – 
10-12 кг/т, зернобобових культур – 1-2 кг/т[9]. 

Нестача сполук азоту при внесенні соломи в ґрунт може також 
призвести до конкуренції мікроорганізмів з рослинами за доступні 
джерела цього елементу. Заробляння соломи в ґрунт супроводжується 
інтенсивною іммобілізацією азоту, використанням доступних його 
сполук (NH4

+ та NO3
-) ґрунтовою мікробіотою, що призводить до 

погіршання азотного живлення і зниження врожайності наступних 
культур. Тому для прискорення деструкції соломи і усунення 
депресуючого впливу її на урожайність добавлення мінерального азоту 
є необхідним заходом. 

Вплив соломи на процеси гуміфікації досліджували в численних 
наукових закладах, отримано достатньо суперечливі результати, які 
характеризуються як твердженнями щодо еквівалентності соломи 
гною, так і відсутністю помітного впливу на накопичення гумусу. Тим 
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не менше, сьогодні загальновизнаним є позитивна дія соломи і 
рослинних решток на синтез гумусу. Відповідно до цього досліджено і 
встановлено коефіцієнти гуміфікації органічної речовини і в т.ч. 
соломи різних видів зернових і зернобобових культур, а також 
рослинних решток [5]. 

Слід відмітити, що окремі автори пропонують відмовитися від 
застосування азотних добрив, призначених для корекції 
співвідношення С:N, при поєднанні застосування соломи і бобового 
сидерату. Вони вважають, що ефективність азоту, зв’язаного бобовими 
культурами при вирощуванні на зелене добриво, в середньому 
дорівнює 40-50 кг/га азоту[10]. На нашу думку, цю кількість можна 
подвоїти, застосувавши передпосівну бактеризацію насіння 
препаратами на основі бульбочкових бактерій. Проте такі висновки 
прийнятні лише для умов, коли сидеральну культуру вирощують як 
основну в сівозміні.  

Економічна оцінка використання соломи в якості органічного 
добрива, з застосуванням азотних добрив, показує чотири-шестикратне 
перевищення вартості новоутвореного гумусу над витратами. 
Ефективним агроприйомом, що сприяє активізації процесів гуміфікації 
органічної речовини, може бути поєднання застосування соломи з 
вирощуванням сидератів. Розглядаючи вище особливості застосування 
сидератів як джерела органічної речовини, ми відмічали, що висока 
швидкість мінералізації сидеральної маси забезпечує ґрунтові 
мікроорганізми вуглецем. При цьому в ґрунті зберігаються запаси 
гумусу, але обмежується перебіг процесів його синтезу. Це 
пояснюється відсутністю у сидеральній масі достатньої кількості 
лігніну й окремих ароматичних сполук (субстратних попередників 
гумусу). Особливо низьким є вміст зазначених речовин при 
використанні сидеральних культур у фазах, що передують цвітінню. 

Фактично, при цьому сидерація активно впливає на ефективну 
родючість ґрунту, забезпечуючи підвищення урожайності лише першої 
після застосування культури. Тому, для оптимізації процесів синтезу 
гумусу (і, відповідно, підсилення потенційної родючості) слід 
застосовувати внесення рослинних решток, у т.ч. подрібненої соломи з 
компенсацією на азот із наступним вирощуванням сидеральної 
культури. За цих умов ініціюється розвиток мікроорганізмів і 
відбувається забезпечення їх субстратом для синтезу гумусових 
сполук, тобто, формується як ефективна, так і потенційна родючість 
ґрунту.  

Баланс поживних речовин і гумусу (а також санітарний стан 
агроценозів і їх продуктивність) значною мірою визначається 



 90 

дотриманням науково обґрунтованих сівозмін. Склад та 
співвідношення культур у сівозміні обумовлюють вихід органічної 
речовини рослинних решток на одиницю сівозмінної площі та 
кількісні показники відтворення гумусу. Наприклад, просапні 
культури залишають небагато рослинних решток у ґрунті, значною 
мірою покривають свої потреби в поживних речовинах за рахунок 
гумусу, до того ж численні міжрядні обробки зумовлюють 
нераціональну мінералізацію органічної речовини, що призводить до 
значних її втрат. Натомість, вирощування багаторічних трав унаслідок 
накопичення значної кількості кореневих решток та послаблення 
мінералізаційних процесів, що обумовлено ущільненням ґрунту, 
сприяє накопиченню гумусу. Науково обґрунтоване чергування 
сільськогосподарських культур враховує їхні генетичні особливості 
щодо інтенсивності використання тих чи інших елементів живлення, 
тому лише чітке моделювання сівозмін на науковій основі дозволить 
гармонійно поєднати потреби культурних рослин в елементах 
живлення і економічними розрахунками доцільності їх використання в 
сільськогосподарському виробництві. Неврахування сівозмінного 
чинника призводить як до спотворення ґрунтоохоронних функцій 
агроценозу, так і до формування специфічних мікробних угруповань у 
ґрунті, домінуючими видами в яких стають патогенні мікроорганізми 
та продуценти фітотоксичних речовин.  

Розвивається явище ґрунтовтоми. Найбільше накопичення 
фітотоксичних речовин відмічається при культивуванні біологічно 
близьких культур (як, наприклад, зернові), коли до ґрунту надходить 
однакова за кількістю і якісним складом органічна речовина у вигляді 
кореневих виділень і рослинних решток. Це призводить до зміни в 
співвідношенні компонентів мікробного угруповання, поширенню 
фітотоксичних форм.  Включення до сівозміни інших, біологічно 
віддалених культур, стимулює формування специфічних для них 
угруповань мікроорганізмів, у т.ч. й антагоністів фітопатогенних і 
фітотоксичних видів, що перешкоджає розвитку збудників хвороб. 
Враховуючи вибіркову здатність рослин до накопичення в кореневій 
зоні відповідних мікроорганізмів, можна регулювати інтенсивність 
накопичення тих чи інших антагоністів шляхом чередування культур у 
сівозміні. 

Особливою частиною функціонування сучасних сівозмін, яка 
має безпосереднє відношення до діяльності мікроорганізмів як 
чинника формування родючості ґрунтів, є вирощування трав. Як 
відомо, злакові трави забезпечують ґрунти значною кількістю 
органічної речовини й оптимізують процеси гумусоутворення. Не 
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менш важливим є вирощування бобових трав, які накопичують у 
грунті в 2,5-3,0 раза більше рослинних решток, ніж зернові культури. 
При цьому ґрунти агроценозів акумулюють не лише органічну 
речовину, але й біологічний азот.  

На наше переконання, завдання агрономічної і економічної наук 
у даному напрямі повинно зводитись до оптимізації біологічних 
процесів у ґрунтах за дотримання принципів повернення всієї 
можливої органічної речовини, неухильного виконання сівозмін, 
обґрунтованих як з позицій отримання максимального урожаю, так і 
впливу на наступну культуру, правил оптимального навантаження 
худоби на одиницю площі сільськогосподарських угідь тощо. 
Показовою в цьому відношенні є ефективність господарювання у ПП 
«Агроекологія» Шишацького району Полтавської області, яке очолює 
академік НААН С.С. Антонець. Маючи оптимальне навантаження 
худоби і користуючись економічною доцільністю, у господарстві 
систематично вносять гній на поля, що знаходяться на невеликій від 
ферм відстані. На периферійних полях (і таких, що значно віддалені 
від ферм) вирощують еспарцет як сидеральну культуру. У 
господарстві стабілізувалося відтворення родючості ґрунтів, 
урожайність сільськогосподарських культур хоч і залежить від 
кліматичних особливостей вегетаційного періоду, проте не такою 
мірою, як це має місце в інших господарствах. 

Отже, зростання продуктивності агроценозів повинно 
здійснюватись за рахунок внесення у грунт органічної речовини – 
гною, компостів, рослинних решток у вигляді побічної продукції, 
сидератів, дотримання науково обгрунтованих сівозмін, що 
забезпечить ґрунтову мікробіоту енергетичним матеріалом, активізує 
процеси синтезу гумусових речовин, сприятиме розширеному 
відтворенню родючості грунтів. 
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Сьогодні сільськогосподарське виробництво повинно 

орієнтуватися на концепцію стійкого розвитку, яка забезпечує його 
збалансовану соціально-економічну спрямованість. Рівновага і 
принцип стійкого розвитку аграрного виробництва було визнано нами 
як ситуація, за якої задовольняються різні рівні потреб населення, 
зростає добробут і при цьому не зменшуються шанси майбутніх 
поколінь на гідний рівень життя. З огляду на вище зазначене 
виробництво органічної сільськогосподарської продукції сьогодні є 
екологічним, інноваційним та необхідним напрямком розвитку 
сучасного агропромислового комплексу України. Органічне 
землеробство дозволить вирішити ряд різнопланових проблем: 
подальший розвиток сільського господарства, економічне зростання, 
підвищення якості життя населення, розв′язання соціальних проблем. 

Органічна продукція вже близько трьох десятиріч завойовує 
ринки продовольства у світі й стає популярною альтернативою 
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споживанню традиційної продукції. Органічні продукти є досить 
популярними в економічно розвинутих країнах Західної Європи та 
США. Лідером у споживанні органічної їжі є Німеччина, яка почала 
впроваджувати політику здорового харчування ще в 80-х роках. 
Починаючи з 90-х років ХХ ст., у інших країнах світу також 
формуються ринки органічної продукції, обсяги яких на сьогодні 
стрімко зростають. Нині Україна має близько 290 тис. га землі під 
органічним землеробством, проте на внутрішньому ринку органічна 
продукція, призначена для кінцевого споживача, практично відсутня 
[1]. Органічне агровиробництво в нашій країні в основному 
спрямоване на експорт зерна у країни Європейського Союзу. 

Повільний розвиток ринків органічної продукції зумовлений 
багатьма чинниками. У першу чергу, це незавершеність створення 
законодавчої та нормативно-правової бази, яка б чітко окреслила 
державну політику у сфері органічного виробництва, створила умови 
для законодавчого визнання та захисту органічних продуктів, 
формування національної системи сертифікації, затвердження правил, 
стандартів і чіткої, ефективної системи державної підтримки та 
стимулювання розвитку органічного виробництва. Це і такі фактори, 
як економічна нестабільність, низький рівень доходів населення (адже 
ціна на органічну продукцію вища), відсутність культури споживання 
органічної продукції, низький рівень свідомості споживачів стосовно 
свого майбутнього і майбутнього дітей. Можна також відзначити і 
недостатній рівень підтримки органічного виробництва з боку держави 
та розвиток інфраструктури ринку органічної продукції. 

Отже, сучасний розвиток ринку вітчизняної органічної 
продукції залежить від виробника, держави, споживача, 
постачальника, продавця, контролюючих органів. Нині доцільно 
запровадити принципи соціального партнерства держави, приватних 
сільськогосподарських та переробних підприємств і населення для 
подальшого розвитку ринку органічної продукції через розробку 
концепції соціального маркетингу в цій сфері. 

Необхідність практичного застосування маркетингу органічного 
продукції обумовлена тим, що він дозволяє за допомогою своїх 
методів та інструментів більш ефективно адаптувати сфери 
виробництва, контролю та споживання до умов, що склалися в 
українській економіці, і перш за все, до потреб і запитів споживачів, а 
в більш широкому розумінні він здатний формувати раціональні 
запити у споживачів та підвищувати попит на цю продукцію, що в 
свою чергу є стимулом для зростання її пропозиції. 

Маркетинг, який використовується в сфері формування ринку 
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органічної продукції, необхідно розуміти більш широко, а саме як 
концепцію впливу. Соціальні умови, матеріальні, економічні та 
політичні фактори впливають на реальний, повсякденний спосіб життя 
та діяльності звичайної людини, але не прямо, а опосередковано, через 
суспільні цінності, соціально психологічні установки, що навіюються 
йому суспільством та мікросередовищем. Саме такий вплив 
суспільства і знаходить своє відображення у відносинах людини до 
того чи іншого зразка поведінки, проявляється у свідомому виборі тих 
зразків, які відповідають цим установкам. 

Отже, маркетинг сьогодні повинен мати не лише свій 
специфічний збутовий характер, але і стати ключовою 
характеристикою в рамках управління ринком органічної продукції. 
Маркетинг органічної продукції виконує завдання рентабельного 
використання обмежених природних та фінансових ресурсів з метою 
більш повного задоволення потреб населення, формування екологічно 
чистого навколишнього агроприродного середовища, залучення 
населення, підприємств до діяльності, направленої на стабілізацію та 
подальший розвиток виробництва та реалізації органічної продукції. 
Запропонована концепція обґрунтовує характер, напрямок і масштаби 
всіх видів діяльності, пов′язаної із становленням ринку органічної 
продукції, необхідної для підвищення добробуту населення.  

Маркетинг органічної продукції в нашому розумінні – це 
планування і здійснення усесторонньої діяльності, пов’язаної з 
просуванням ідеї виробництва та споживання органічної продукції з 
метою здійснення оптимального впливу на підвищення якості життя 
населення та зростання ефективності діяльності господарських 
структур. З огляду на вище зазначене основними завданнями 
впровадження маркетингу органічної продукції є наступні: 

 формування умов для становлення сільськогосподарських 
підприємств та установ з переробки, зберігання та транспортування 
органічної продукції дійсно самостійними господарюючими 
суб’єктами, створення реально діючого ринку виробників та 
споживачів органічної продукції; 

 підвищення результативності діяльності 
сільськогосподарських підприємств як наслідок зростання попиту на 
органічну продукцію; 

 створення умов для визнання необхідною, суспільно 
корисною ідею виробництва органічної продукції; 

 впровадження в практику організації діяльності 
сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, що 
займаються переробкою, зберіганням та транспортуванням органічної 
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продукції  найбільш ефективних та функціональних форм фінансового 
менеджменту; системи забезпечення і контролю за якістю продукції; 
захисту прав споживачів; 

 орієнтація виробництва органічної продукції на мінімізацію 
витрат; 

 ефективне і раціональне управління інвестиціями, які 
здійснюються у сферу виробництва та реалізації органічної продукції; 

 сприяння підвищенню рівня життя та задоволенню потреб 
населення. 
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Населення 

Господарські 
суб’єкти 
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органи 

Маркетинг 
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Підвищення рівня 
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ефективності 
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Рис. 1. Визначення потреб у цільових аудиторій при впровадженні 

маркетингу органічної продукції 
 
Маркетинг органічної продукції направлений на встановлення 

тісних економічних, організаційних та соціальних зв’язків і створення 
маркетингової системи взаємодії в середині суспільства. 
Впровадження соціального маркетингу органічної продукції 
передбачає вирішення наступних основних питань: визначення потреб 
та інтересів цільових ринків, що пов’язані з розвитком ринку 
органічної продукції; регулювання зміни поведінки цільових аудиторій 
в потрібному напрямі шляхом просування ідей маркетингу органічної 
продукції; аналіз ефективності (наслідків) проведення заходів щодо 
зміни поведінки цільових аудиторій. 
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В результаті проведеного дослідження встановлено що на 
ринку, пов’язаному з виробництвом та споживанням органічної 
продукції можна виокремити наступні основні цільові сегменти: влада, 
що включає місцеві органи самоврядування;  підприємства, що 
працюють на території населеного пункту (як виробники органічної 
продукції, так і підприємства, що сприяють її зберіганню, переробці та 
транспортуванню); населення; установи, що здійснюють контроль та 
сертифікацію органічної продукції. Визначено в процесі дослідження 
найбільш актуальні проблеми з точки зору населення, 
сільськогосподарських підприємств, органів державної влади та 
контролю, на які в першу чергу слід направити основні зусилля 
маркетингу. Потреби та інтереси цільових сегментів звичайно різні, 
але всі вони певним чином пов’язані з розвитком ринку органічної 
продукції. 

Запропонована модель соціального партнерства держави, 
приватних сільського господарських та переробних підприємств і 
населення дозволить: 

 створити сучасний і конкурентоспроможний сектор 
сільськогосподарського виробництва органічної продукції як на 
внутрішньому так і на зовнішньому ринку, одночасно підвищуючи 
рівень зайнятості та доходів сільського населення; 

 забезпечити підвищення ефективності аграрного виробництва, 
із застосуванням екологічно сприятливих методів виробництва 
високоякісної органічної продукції; 

 посилити рівень конкуренції між різними виробниками 
органічної продукції, що сприятиме до її здешевленню і збільшенню 
частки ринку. 

 застосовувати енергозберігаючі та ґрунтозахисні технології 
при вирощування органічної продукції. 

 забезпечити населення екологічно чистими продуктами 
харчування; 

 посилити  продовольчу безпеку країни; 
 сприяти євроінтеграційним процесам через зближення цілей і 

програм подальшого розвитку аграрного виробництва; 
 забезпечити підвищення добробуту населення через 

наповнення ринку органічною продукцією та поліпшення екологічного 
стану навколишнього агросередовища. 

 
Література 

1. Артиш В.І. Розвиток світового ринку органічної 
продукції/ В.І.Артиш//Економіка АПК. – 2010. – №3. – С. 113-116. 



 97 

СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО 
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В останні роки частка органічного сільського господарства 

значно збільшилася в структурі агропромислового комплексу нашої 
держави.  Однак, Україна, маючи значний потенціал для виробництва 
органічної сільськогосподарської продукції, її експорту, споживання 
на внутрішньому ринку, не досягла відповідних результатів щодо 
розвитку власного органічного виробництва. Офіційні статистичні 
огляди ІFOAM свідчать, що в 2011 році було зареєстровано 155 
сертифікованих органічних господарств із загальною площею 
органічних сільськогосподарських земель 270320 га [1]. 

Органічне сільське господарство, а також його продукція 
забезпечують реальну вигоду для навколишнього середовища та 
здоров´я споживачів, які надають перевагу використанню органічних 
методів виробництва, а тому — готові сплачувати додаткову цінову 
надбавку за сертифіковану органічну їжу. Поняття "органічне 
землеробство" загальноприйняте в економічній термінології 
англомовних країн ЄС і США й означає такий спосіб 
сільськогосподарського виробництва, за яким виключається 
використання синтетичних хімікатів (добрив, пестицидів, 
антибіотиків) та генетично модифікованих організмів для одержання 
екологічно чистої продукції [2]. У цьому напрямі в Україні ще не 
сформована повноцінна інфраструктура ринку органічної продукції, 
яка б дозволила забезпечити вільний та прозорий її рух. З огляду на 
зазначене органічне сільське господарство в Україні потребує не 
тільки розробки необхідних технологічних процесів, цілеспрямованої 
та виваженої державної підтримки, але і відповідного облікового 
забезпечення та процедур аудиту.  

Об’єктами обліку і аудиту в органічному землеробстві є 
ресурси, продукти та процеси, які не містять генетично модифікованих 
організмів і речовин та при виробництві яких: у рослинництві 
заборонено використовувати ядохімікати для боротьби з бур'янами, 
шкідниками й хворобами рослин, а також мінеральні добрива 
синтетичного походження, при цьому захист рослин здійснюється 
переважно препаратами натурального походження, а для живлення 
ґрунту й рослин використовуються органічні добрива; у тваринництві 
не дозволяються застосовувати стимулятори росту, гормони й 
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антибіотики, а для лікування тварин використовуються профілактичні 
засоби й гомеопатичні препарати. Місце та роль системи обліку і 
аудиту в органічному землеробстві визначається наступним: 

• органічне сільське господарство не шкодить навколишньому 
природному середовищу. Це стає можливим завдяки ресурсам та 
технологіям, що використовуються при його веденні; 

• достатньо великий розмір уже існуючого ринку, а також 
наявність ще більших перспектив такого розвитку, який надалі 
необхідно буде ефективніше регулювати; 

• органічне землеробство сприятиме розвитку продовольчого 
ринку України, що надасть змогу споживачам обирати між 
органічними й традиційними продуктами харчування; 

• органічне сільське господарство може стати тим фактором, що 
стимулюватиме економічний і соціальний розвиток занепалих 
сільських районів, які виробляють «майже органічну продукцію»; 

• високі вимоги до функціонування системи органічного 
сільського господарства сприяють створенню нових робочих місць; 

• Україна наразі не має належним чином упорядкованої системи 
нормативних актів, що регламентують сфери вирощування, 
виробництва, переробки, сертифікації, маркування, перевезення, 
зберігання, реалізації, облікового процесу та аудиту органічної 
продукції; 

• незважаючи на розвиток органічного сільського господарства 
в Україні, розповсюдження органічних продуктів із високим ступенем 
переробки, особливо готових виробів, залишається невисоким.   

Проблему облікового процесу в органічному землеробстві, як 
інструмента управління необхідно розглядати через забезпечення 
гармонізації економічної, соціальної і екологічної діяльності та 
вирішувати через [3,4]:  

• організацію первинного обліку господарських операцій 
пов’язаних з органічним землеробством, щодо використання ресурсів, 
оприбуткування об’єктів діяльності та їх реалізації, визначення 
фінансових результатів; 

• видозмінений підхід до формування виробничої собівартості 
органічних продуктів на бухгалтерських рахунках 23 "Виробництво", 
26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільського виробництва" і 28 
"Товари" з виділенням окремих статей витрат, що характеризують 
рівень використання ресурсів, які не шкодять навколишньому 
природному середовищу; 

• побудову облікової політики, щодо відображення наявності, 
руху і використання ресурсів для органічного землеробства 
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(сільськогосподарських земель і активів); 
• формування виробничої собівартості, доходів і фінансових 

результатів на окремих аналітичних рахунках процесу виробництва, 
надходження доходів і розрахунку фінансових результатів; 

• систему показників фінансової, статистичної і податкової 
звітності; 

• розробку процедур аудиту, як певного порядку і послідовності 
дій для отримання необхідних аудиторських доказів щодо організації 
органічного землеробства на підприємстві; 

• моніторинг та оцінку отриманих результатів, як кінцевих 
структурних елементів обліково-аналітичного забезпечення 
управління органічним землеробством. 

Отже, становлення органічного аграрного виробництва в 
Україні потребує облікового і аналітичного забезпечення та аудиту. 
Відповідно з появою такого забезпечення можливо очікувати розвиток 
цього сегменту аграрного сектору. Для комплексного вирішення всіх 
проблем, які виникають під час розвитку органічного сільського 
господарства в Україні, необхідно прийняти комплексну програму 
розвитку цієї сфери АПК, яка зведе в єдину функціональну систему 
всю діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, а 
також суб´єктів ринкової інфраструктури. 
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З кожним роком питанню органічного виробництва приділяється 

все більше уваги. В усьому світі виробництво екологічно чистої продукції 
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вважається стратегічним напрямом аграрного розвитку.  
На відміну від активізації розвитку органічного виробництва у 

світі, на жаль, в Україні спостерігаються протилежні тенденції, що 
зумовлено застарілими технологіями, зношеною технікою, відсутністю 
системної державної підтримки, н чсевисокою рентабельністю 
сільгоспвиробництва, високими економічними та комерційними 
ризиками, зміною клімату, що не найкращим чином відображається на 
сільському господарстві.  

Оздоровлення українських земель та забезпечення чистими 
продуктами харчування українських споживачів залишається справою 
невеликої групи ентузіастів, які всупереч, а не за підтримки держави, 
пройшли всі етапи інспектування та органічної сертифікації за 
стандартами, визнаними в усіх країнах - членах ЄС. Доля сертифікованих 
площ серед загального обсягу сільськогосподарських угідь України 
складає близько 0,7%. При цьому, Україна постає перше місце у 
східноєвропейському регіоні засертифікованою площею органічних 
сільськогосподарських угідь [1].  

Так, виробництво будь-якого органічного продукту починається з 
сертифікації землі. Навіть якщо мова йде про м'ясо-молочне виробництво, 
в першу чергу органічний статус необхідно отримати на землю і 
пасовища, що використовуються для вирощування тварин. Дана органічна 
сертифікація підтверджує те, що минуло три роки з моменту останнього 
використання агрохімії і ГМО. Органічне виробництво зосереджено 
переважно у великих сільськогосподарських підприємствах, які 
спеціалізуються, в основному, на одержанні продукції (зернової), 
призначеної не для задоволення потреб власного споживача, а для 
експорту. Це свідчить про нестійкість розвитку органічного сільського 
господарства в Україні. Попит на органічні продукти харчування в 
Україні є досить низьким оскільки населення недостатньо поінформовано 
щодо користі такого виробництва. 

Але, незважаючи на всі вище зазначені негативні тенденції, 
Україна має великий потенціал для виробництва органічної продукції та 
забезпечення внутрішніх потреб. Однією з конкурентних переваг України 
на міжнародному сільськогосподарському ринку є найвища у світі 
забезпеченість родючими чорноземами (30% всього світового запасу) та 
наявність сприятливих умов для тваринництва. Найбільш слабке місце 
вітчизняного сільського господарства – руйнацію села – можна 
перетворити на його головну конкурентну перевагу, якщо орієнтувати 
сільськогосподарські підприємства на вирощування екологічно чистої 
(органічної) сільгосппродукції [2]. 

Для України як промислово-аграрної країни, провідного 
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експортера окремих видів сільськогосподарської продукції, розвиток 
органічного ринку є першочерговим завданням. Адже досвід органічного 
виробництва, накопичений у різних країнах світу, доводить високу 
ефективність виробництва органічної продукції у сучасних умовах. 
Біологічні методи землеробства дозволяють отримувати високі врожаї та 
покращувати екологію. Нині у світі сформувалися повноцінні ринки 
органічної продукції в таких сегментах, як овочі та фрукти, дитяче 
харчування, сільськогосподарська сировина для переробки (передусім 
зерно) та молочні продукти. Подальше зростання цих ринків відкриває 
можливості для виходу на них нових виробників [3]. В свою чергу, 
натуральність їжі в Європі давно стала важливим чинником, за який певна 
частина покупців готова платити великі гроші. Отже, шлях органічного 
виробництва веде людину до підвищення якості та тривалості життя у 
гармонії з довкіллям. 
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Наявність таких глобальних проблем, як значне зростання 

чисельності населення та пов'язана з цим проблема забезпечення 
продовольством та ліками, тотальне забруднення навколишнього 
середовища, зміни клімату, руйнація екосистем, вичерпання викопних 
ресурсів та ін. змушують людство шукати альтернативи традиційним 
способам виробництва. Все більшу увагу привертають технології, що 
використовують поновлювані біоресурси для виробництва цінних 
продуктів та енергії. Сьогодні відбувається становлення біоекономіки 
нового типу, що базується на парадигмах виробництва, яке пов'язане з 
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біологічними процесами, використовує природні ресурси із 
навколишнього середовища, потребує мінімальних витрат енергії і не 
забруднює довкілля, оскільки вхідні ресурси використовуються не 
один раз та повністю перетворюються в екосистемі. Біоекономіка, 
заснована на знаннях, включає також в себе і такі високотехнологічні 
галузі, як генна інженерія тощо. В останні роки можна спостерігати 
певний негатив у суспільстві по відношенню до генно-модифікованих 
(трансгенних) продуцентів, що не в останню чергу пов'язано з низькою 
поінформованістю (освіченістю) та заангажованістю ЗМІ. Водночас, 
дуже поширеною є думка, що тільки продукція органічного 
землеробства є найздоровішою. 

Спробуємо прояснити, чи варто протиставляти органічне 
землеробство та виробництво з використанням генетично 
модифікованих рослин. Як свідчить література, органічне 
землеробство засноване на таких основних принципах: 

1. Безполицевий обробіток грунту, як правило глибиною не 
більше 11 см. Це, головним чином, обробіток плоскорізними плугами і 
культиваторами, дисковими боронами, що забезпечує достатнє 
розпушування верхнього родючого шару, профілактику бур’янів та 
захист від ерозії. Таким чином зберігається природна структура грунту 
і його збалансована мікрофлора. 

2. Відмова від застосування мінеральних добрив. Внаслідок 
правильного обробітку грунту потреба в мінеральних добривах різко 
знижується. Використання органічних добрив має відбуватися в 
науково обґрунтованих нормах, в першу чергу у формі внесення 
перегною, компостів, пожнивних решток, підживлення рідкими 
органічними добривами, використання сидератів (винесено в окремий 
принцип). 

3. Відмова від використання хімічних засобів захисту рослин 
(отрутохімікатів). Українські виробники «Укрзооветпромпостач» (м. 
Новоград-Волинський), «Мікотон-Аглікон» (м. Київ), «Центр-
Біотехніка» (м. Одеса), та інші пропонують біологічні препарати для 
боротьби із хворобами та шкідниками сільськогосподарських культур. 
Сортимент та вибір постійно зростають, забезпечують надійний захист 
всіх культурних рослин в Україні. Крім того, існують біологічні 
методи боротьби із шкідниками за допомогою комах-хижаків та 
грибів-антагоністів. 

4. Використання ферментних препаратів та ефективних 
мікроорганізмів в сільському господарстві (ЕМ-препарати). 
Національна аграрна політика в більш ніж 50 країнах світу базується 
на використанні ЕМ-препаратів. В Україні їх виробником є спільна 
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українсько-японська корпорація «EMRO», яка працює на основі 
японської сировини (м. Кіровоград). За допомогою молочнокислих 
бактерій, дріжджів, цілого ряду інших корисних мікроорганізмів 
збагачується мікрофлора грунтів, стан яких вважався критичним, 
підвищується імунітет рослин та стійкість до ураження шкідниками, 
перепаду температур і несприятливих природних явищ. Ферментні 
препарати, які є абсолютно безпечними для навколишнього 
середовища, дозволяють прискорювати в рази процес переробки 
органічної речовини з метою отримання високоякісного безпечного 
компосту. 

5. Використання сидератів. Зелені добрива виконують функцію 
не лише поповнення грунту органічною масою, але й боротьби із 
бур’янами, доповнення до сівозмін, збільшення обсягів кормових і 
медоносних культур, боротьби із шкідниками, природних 
фітосанітарних заходів. 

6. Науково обґрунтовані сівозміни. На жаль, дотримання 
«правильних» сівозмін в нашій країні вже давно не відбувається, тому 
їх можна віднести в окремий принцип органічного землеробства. Це, 
згідно із класичною агрономією, основний захід боротьби з бур’янами, 
регулювання кількості поживних речовин в грунті, запорука 
збереження його родючості, боротьби зі збудниками хвороб [1].  

З 1996 р., коли США вперше у світі висіяли ГМ-сорти на площі 
1,7 млн га, трансгенні кукурудза, соя, бавовник, ріпак і в невеликих 
кількостях інші рослини «захопили» 148 млн га у 29 країнах. За 
підрахунками американських спеціалістів, їхні співвітчизники з’їли 
понад 3 трлн порцій продуктів з трансгенних рослин. Досі не 
зареєстровано жодного випадку токсичної чи алергенної дії. Існує 
об’єктивний інтегральний показник якості життя, і в т.ч. продуктів 
харчування — середня тривалість життя. У США, де найінтенсивніше 
використовують модифіковані продукти, він в останні десятиліття 
зростає. У багатьох державах генно-інженерні сорти переважають над 
традиційними. Так, у 2010 р. 93% площ сої в США, 99% в Аргентині, 
75% у Бразилії висіяли ГМ-насінням. Для кукурудзи це, відповідно, 
86%, 86%, 56%. 88% ріпаку в США і 94% у Канаді трансгенні. У ЄС 
через заборони в 2010 р. засіяли тільки трансгенну кукурудзу, стійку 
до головного шкідника – кукурудзяного метелика (MONSANTO 810). 
В Іспанії під неї відведено 76,6 тис. га, у Португалії  – 4,9, у Польщі – 
3, у Словаччині  – 1,2, у Чеській Республіці – 4,75, у Румунії – 0,8. [2]. 

Через стійкість до гербіцидів трансгенних сої, кукурудзи, 
бавовнику, ріпаку винайдено нові покоління засобів захисту рослин. 
Їхні переваги: висока ефективність, відтак дуже низькі концентрації 
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застосування (г/га); швидке руйнування ґрунтовими мікроорганізмами; 
безпека для вод тощо. З цими гербіцидами постала безвідвальна 
(безоранкова) технологія, що знизила ґрунтову ерозію, витрати на 
паливно-мастильні матеріали, а також викиди вуглекислого газу. 
Вельми поширені стійкі до комах-шкідників трансгенні сорти. 
Показове вирощування такого бавовнику в Китаї. Селяни, які зазвичай 
володіють невеликими ділянками, змушені були 15–18 разів за сезон 
обробляти звичайну культуру інсектицидами, здебільшого вручну. 
Через високу токсичність гербіцидів кілька сотень аграріїв щороку 
гинуло від отруєння, десятки тисяч потрапляли до лікарень. На 
модифіковану рослину потрібно тільки 2–3 обробки, кількість 
загиблих скоротилась на 70%, отруєних стало на десятки тисяч менше. 
Є трансгенні рослини з кращим використанням мінеральних сполук, 
коли ті не змиються у ґрунтові води, не попадуть у джерела 
водоспоживання [2]. Тобто, як бачимо, використання трансгенних 
рослин цілком відповідає більшості вищенаведених принципів 
органічного землеробства.  

Твердження про те, що тільки продукція органічного 
землеробства є найздоровішою, не безапеляційне. Ще в 1990 р. 
доведено, що 99,9% усіх токсинів, спожитих з їжею, мають природне 
походження і лише 0,1% - побічний результат діяльності людини. 
Плоди й овочі містять близько 100 тис. ідентифікованих природних 
пестицидів, 60% з них - канцерогени. Це кверцетин у яблуках, лимонін 
у цитрусах, кoфеїнова кислота в каві. У природних продуктах 
знаходять тератогени (соланідин у картоплі), імітатори естрогену 
(флавоноїди, ізофлавони в овочах і фруктах), індуктори стерильності 
(теобромін у какао) і розривів хромосом (40% природних пестицидів 
викликають розриви хромосом під час вивчення на культурі клітин), 
нервові токсини (соланін картоплі, томатин томатів, кукурбітацин 
гарбузових), сполуки, що порушують функції крові (кумарини в 
багатьох салатах, оксалат у багатьох хрестоцвітних). Селекція на 
підвищену стійкість до хвороб суттєво збільшує вміст природних 
пестицидів в органічних рослинах. Відтак прихильники органічного 
землеробства (де заборонено синтетичні пестициди) неминуче 
споживатимуть їжу з підвищеним вмістом природних пестицидів [2]. 

Варто взяти до уваги також, що деякі методи органічного 
землеробства (як-от оранка і поверхневий обробіток ґрунту для 
контролю бур’янів) виснажують грунт та збільшують викиди 
вихлопних газів у повітря. Крім того, органічне землеробство потребує 
також великих земельних площ через нижчу продуктивність при вищій 
ціні готової продукції. 
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У результаті використання трансгенних сортів на фермах і в 
переробній промисловості дохід Бразилії за 1996–2010 рр. становить 
$5,9 млрд. Прогноз на наступне десятиліття називає цифру $80,3 млрд 
[3]. У США прибуток від них за 1996–2009 рр. досяг $29,6 млрд, в 
Аргентині - 10,4, Китаї - 9,27, Індії - 7, Канаді - 2,64. З 1996 р. країни, 
що офіційно використовують генно-модифіковані рослини, 
збагатились на $64,7 млрд. За цей період застосування пестицидів 
скоротилося на 39,3 млн. т [4]. 

Вважаємо, що не варто категорично протиставляти органічне 
землеробство та використання трангенних рослин. Навпаки, 
враховуючи вищевикладене, на нашу думку, існує можливість певної 
конвергеції основних засад органічного землеробства та біотехнології 
(біоекономіки, заснованої на знаннях). 
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В країнах ЄС та й у світі в цілому на фоні погіршення стану 

довкілля стрімко поширюється органічне виробництво, яке спрямоване 
на покращення здоров’я населення шляхом виробництва 
високоякісного продовольства, сировини та інших продуктів, 
збереження родючості ґрунтів та навколишнього середовища, розвиток 
сільської місцевості та стимулювання місцевого й регіонального 
виробництва. Перехід до органічного виробництва для значної 
кількості фермерів чи власників підсобних господарств у різних 
країнах світу, значно покращує їх фінансово-економічне становище, 
що в свою чергу, відображається і на загальному соціально-
економічному становищі регіонів. І в Україні ефективність таких 
господарств значно підвищилась би за умови їх переходу до 
органічного виробництва та доступу до відповідних ринків збуту. 
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Серед вітчизняних вчених дослідженням передумов розвитку 
органічного виробництва, його запровадження та функціонування 
займалися такі вчені, як М.І. Кобець [3], який досліджував органічне 
землеробство та його поширення у світі, М.К. Шикула, Н.М. Рідей, 
М.В. Капштик [2] розглядають питання ґрунтозахисних технологій – 
передумові органічного виробництва. О.В. Шерстобоєва [6] 
досліджувала передумови для розвитку органічного виробництва в 
Україні, Н.А. Макаренко – екологічну експертизу технологій 
вирощування сільськогосподарської продукції, С.С. Антонець [1], 
В.М. Писаренко [1] – питання біологізації землеробства, в тому числі, 
її регіональний аспект. Водночас, багатогранність існуючих проблем в 
органічному господарюванні зумовлює необхідність формування 
цінової політики на продукцію органічного виробництва та її облікове 
забезпечення, які не отримали достатньої уваги і вивчення. 

Розвитку органічного виробництва сприяє Міжнародна 
Федерація руху за органічне сільське господарство (IFOAM), яка 
об’єднує учасників із більше 100 країн світу. Згідно проекту  Закону 
України «Про органічне виробництво»  визначення органічного 
виробництва трактується, як діяльність операторів, що застосовують 
принципи, правила та методи органічного виробництва на всіх етапах 
його  виробництва, які дозволяють виготовляти натуральні продукти з 
оздоровчими властивостями, а також зберігати та відновлювати 
природні ресурси у процесі виробничої діяльності [5]. При придбанні 
чи реалізації органічної продукції виникають розрахункові відносини. 
Кожен суб'єкт ринку (покупці і продавці) мають свою мету. В 
аграрному секторі економіки покупцями органічної продукції 
виступають: переробні, великотоварні, торгово-посередницькі, 
оптово–торговельні підприємства, населення та ін.  

В процесі розрахункових відносин першочергове значення при 
купівлі органічної продукції мають якість та ціна продукції, які 
потребують інформаційного забезпечення в системі обліку. Якість 
продукції, особливо органічної, є однією з найскладніших категорій, з 
якою людство стикається в процесі матеріального виробництва. Для 
управління, якістю сільськогосподарської продукції через економічні й 
органічні важелі слід вирішити ряд умов: об’єктивне визначення рівня 
якісних параметрів відповідних видів продукції (смак, колір, 
розварюваність та ін.) та їх супроводження щонайменше як на стадії 
передачі її від безпосереднього товаровиробника до переробних 
організацій; визначення людського фактора та кількісного впливу 
через агротехнологічні, організаційні й економічні важелі на якість 
продукції в процесі руху в сфері сільськогосподарського виробництва, 
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заготівлі, переробки, торгівлі; визначення методів економічних 
стимулів і джерел фінансування та залежності формування рівня якості 
продукції від рівня витрат виробництва, урожайності, продуктивності 
тварин і рівня купівельної спроможності споживачів, моральних 
факторів постачальників продукції.  

Рівень якості продукції впливає на собівартість, ціну, 
рентабельність, конкурентоспроможність продукції, а в кінцевому 
підсумку – на економічний потенціал органічних господарств. Ціна є 
важливим регулятором взаємодії суб’єктів ринкових відносин і формує 
дохід продавців і витрати покупців. В системі обліку ці відносини 
відображаються за дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та 
замовниками" і кредитом рахунку 70 "Доходи від реалізації". Таким 
чином, це дозволить мати інформацію про покупців органічної 
продукції і доходи підприємств від окремих об’єктів органічного 
землеробства.  

Виходячи з того, що все більшої популярності у світі в цілому, і 
у тому числі в Україні, набуває органічна продукція, як харчова 
цінність і безпечність для здоров’я людини, її потрібно обліковувати 
окремо від звичайної продукції на аналітичних рахунках 
бухгалтерського обліку. Крім того, на нашу думку, ведення 
розрізненого обліку відносин з покупцями буде  характеризуватися 
наступними особливостями: 

1. Аналітичні рахунки, на яких буде обліковуватись той чи інший 
вид органічної продукції, дадуть змогу упевнитись у відпровідності рівня 
якості та в забезпеченні високого рівня захисту споживачів на будь-яких 
об'єктах – як у виробництві так і у місцях реалізації (супермаркети, 
спеціалізовані магазини органічної продукції, продуктові магазини, 
фірмові магазини сільгосппідприємств). Також, в документації, що буде 
стосуватися органічної продукції, потрібно виділити додатковий реквізит, 
який буде характеризувати, що це і є продукція органічна. Крім того, 
потрібно упорядкувати і експортні операції щодо органічної продукції, 
тому що у митних деклараціях органічна продукція не відрізняється від 
традиційної. 

2. На основі одержаної інформації з рахунків бухгалтерського 
обліку буде можливість формувати економічні показники щодо  
характеристики виробничої собівартості, обсягів доходів від реалізації 
і рентабельності певного виду органічної продукції і в цілому по 
органічних господартвах, що в подальшому можливо  
використовувати  для  прийняття  управлінських рішень. 

3. При деталізації інформації на рахунках бухгалтерського 
обліку, можливо буде визначити місце держави у виробництві 
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органічної продукції, а саме державної підтримки та дотацій в 
органічне землеробство. Органічне виробництво, як специфічна 
галузь, переважно не дотується. Виробники одержують дотації за 
звичайних умов виробництва. Державні дотації на ринку зазвичай 
отримують підприємства за окремими об’єктами діяльності 
(виробництво  зернових культур, ріпаку, льону, молока, м'яса ВРХ, 
свиней та птиці). В умовах ринкової економіки вітчизняні виробники 
не можуть за рахунок власних потужностей (як виробничих, так і 
фінансових) здійснити перехід від традиційного виробництва до 
органічного. Становлення органічного аграрного виробництва в 
Україні, особливо на початкових стадіях, потребує державного 
стимулювання. 

На основі проведених досліджень, можемо зробити висновок, 
що в Україні є споживачі, готові купувати органічну продукцію. При 
цьому, визначальними при виборі цієї продукції, в першу чергу, є 
питання якості та ціни. Отже, збільшення попиту можливе через 
створення національної системи ціноутворення та сертифікації 
органічної продукції і впровадження достовірної системи обліку, 
відносин виробників з покупцями. Виробництво органічної продукції 
харчування може стати відмінною перевагою економіки України, тим 
напрямом, рухаючись по якому, ми можемо зайняти серйозні позиції 
на світовому ринку і дати значний імпульс розвитку не тільки 
сільського господарства, але і багатьох інших супутніх галузей. 
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Давно сформований стереотип, що сільськогосподарське 

виробництво не може завдати шкоди навколишньому середовищу, а 
всі заходи, спрямовані на підвищення врожайності 
сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, приносять 
тільки користь, поступово втрачає свою силу. Усвідомлення людством 
погіршення стану навколишнього природного середовища, 
спричиненого інтенсифікацією сільського господарства, викликало 
інтерес до методів виробництва сільськогосподарської продукції, які 
гарантують необхідний її якісний рівень і безпечність харчування. 
Таким методом є органічне виробництво і в зв'язку зі зростаючим 
попитом на екологічно безпечну продукцію, виникає необхідність 
розгляду наявних проблем та внесення пропозицій щодо підвищення 
ефективності органічного виробництва. 

Як зазначає Кобець М.І. [1, с.20], у широкому розумінні 
органічне сільське господарство – це практична реалізація в сфері 
аграрного виробництва загальної концепції «сталого (екологічно і 
соціально збалансованого) розвитку», що задовольняє потреби 
сьогодення, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь 
задовольняти свої потреби. Воно дозволяє в перспективі узгодити і 
гармонізувати економічні, екологічні та соціальні цілі в галузі 
сільського господарства. 

Концепція органічного виробництва передбачає виробництво 
максимальної кількості продукції за рахунок природної родючості 
ґрунту із застосуванням мінімально допустимої кількості пестицидів, 
мінеральних і органічних добрив. Головне завдання органічного 
виробництва – зберегти і підвищити природну родючість ґрунтів, 
отримати максимальну вигоду з кожної земельної ділянки природним 
способом. Важливу роль у підвищенні ефективності виробництва 
органічної продукції відіграють не тільки прогресивні 
ресурсозберігаючі технології, а й економічне стимулювання 
раціонального використання виробничого потенціалу. У 
раціональному використанні капіталозберігаючих чинників особлива 
роль належить еколого-економічному механізму, що відкриває 
можливості отримання максимального ефекту від наявного в 
розпорядженні сільських товаровиробників виробничого потенціалу. 
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Основним елементом господарського механізму є ціновий 
фактор. Найбільша ступінь його впливу на ефективність досягається 
при збалансованій системі цін, ринковій рівновазі та при оптимізації 
норми рентабельності в ціні. 

Другим за значенням фактором господарського механізму, що 
забезпечує ресурсозбереження, є кредитно-фінансовий механізм. 
Процентна ставка за кредитами, строки надання позикових коштів, 
система та умови бюджетного фінансування й підтримки сільських 
товаровиробників безпосередньо впливають на ефективність 
виробництва за умови, якщо кредитно-фінансова політика держави 
відображає об'єктивні закономірності відтворення і відповідає 
інтересам сільськогосподарських товаровиробників. 

Важливу роль у розвитку та становленні органічного 
виробництва відіграє податкова система, яка повинна 
удосконалюватися та змінюватись паралельно з розвитком та змінами 
у сільському господарстві. В рамках податкової політики мають 
оптимізуватись податкові ставки, податкові пільги, пов'язані з 
критеріями та показниками економічної ефективності виробництва [2]. 
Формування економічного механізму виробництва органічних 
продуктів пов'язано з якісним вдосконаленням його елементів, їх 
співвідношення. Якщо одні елементи економічного механізму в 
ринкових умовах досить складно регулювати (ціни, тарифи), то інші 
(податки, бюджетні асигнування) знаходяться в компетенції держави, 
що дозволяє їй створити економічний механізм екологізації. 

При вдосконаленні економічного механізму слід виходити з 
того положення, що перехідний період до ринкової економіки ще не 
завершений, і в цих умовах не може функціонувати стандартний 
економічний механізм, притаманний країнам з розвиненою ринковою 
економікою. Тому цілком зрозуміло те, що вітчизняне сільське 
господарство потребує підтримки впровадження сучасних 
індустріальних технологій, адаптації до цивілізованих ринкових 
відносин. Потрібен захист від погодних ризиків, від можливих 
неврожаїв того чи іншого виду сільськогосподарських культур, від 
несприятливої кон'юнктури світового ринку і т.д. І це може зробити 
тільки держава, широко застосовуючи систему державних закупівель й 
товарних інтервенцій, про що свідчить світова практика. 

На нашу думку, державне регулювання необхідно раціонально 
поєднувати з державним стимулюванням. Регулювати треба ціни і 
тарифи на органічну продукцію та послуги монополістів, а бюджетне 
фінансування, оподаткування, кредитування слід використовувати для 
стимулювання сільськогосподарського виробництва. Таким шляхом 
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йдуть у розвинених країнах. Для вільного ринку в країнах Заходу 
також характерний диспаритет економічних відносин, але держава 
пом'якшує негативний вплив ринку, відшкодовуючи фермеру певну 
частину його витрат, щоб він міг здійснювати процес відтворення на 
інтенсивній основі. Пожвавлення інвестиційної політики з боку 
держави дозволить оновити основні виробничі фонди на рівні нової 
технічної і технологічної бази. 

Виробнича і фінансова нестабільність, конкуренція, відсутність 
планової системи забезпечення господарств матеріальними ресурсами, 
високі ризики в землеробстві визначають необхідність більш 
ефективного для сільських товаровиробників страхування майна і 
результатів виробничої діяльності. Крім матеріальних та земельних 
ресурсів сільське господарство потребує поповнення трудових 
ресурсів, у зв’язку з тим, що в галузі землеробства задіяна велика 
частка ручної праці, що в свою чергу створює високу трудомісткість 
готової продукції і являється особливо відчутним елементом 
стримування зростання органічної товарної продукції сільського 
господарства [3, с.10]. 

Виробництво органічної продукції є практичною реалізацією у 
сфері аграрного виробництва концепції сталого розвитку, що 
передбачає поєднання економічного зростання, соціального розвитку й 
захисту довкілля як взаємозалежних і взаємодоповнювальних 
елементів стратегічного розвитку держави, що гарантуватиме 
населенню високу якість продовольства як важливої складової 
продовольчої безпеки. Таким чином, з ряду об'єктивних причин, для 
досягнення рівня, необхідного для належного функціонування і 
подальшого розвитку органічного виробництва, потрібне сприяння 
розвитку екологічного напрямку у сільському господарстві зі сторони 
системи державного управління у вигляді розробки технологічних і 
організаційних регламентів, узгодження стандартів, державних 
програм екологізації з наданням фінансової підтримки. 
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Науковий пошук сучасних підходів до вирішення проблем 

харчування набуває сьогодні особливої актуальності [1-5]. Інноваційні 
підходи до вирішення проблеми харчування полягають, перш за все, у 
створенні продуктів з підвищеною харчовою цінністю, що є одним із 
пріоритетних напрямів вирішення означених проблем. Вивчення 
наукового спадку дозволяє зробити висновки, що в роботах останніх років 
простежуються залучення різноманітних шляхів вдосконалення 
асортименту і якості м’ясних продуктів, розвитку ринку м’ясопродуктів. 
Однак особливостям формування асортименту м’ясопродуктів на 
продовольчому  ринку приділяється недостатньо уваги.  

Сучасні технології виробництва м'ясних продуктів 
передбачають використання різних харчових добавок, які поліпшують 
органолептичні, структурно-механічні і фізико-хімічні показники 
готових продуктів. Водночас на підприємства надходить значна 
кількість м'ясної сировини з низькою водозв'язуючою здатністю, тому 
актуальним є застосування харчових функціональних добавок. При їх 
використанні можна виробляти продукцію з включенням значної 
кількості високожирної м'ясної сировини, м'яса механічного 
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обвалювання. Для ковбасних виробів вищого сорту забороняється 
використання стабілізаторів, емульгаторів, консервантів, барвників, 
антиоксидантів, карагинанів, загущувачів тощо і сумішей прянощів, до 
складу яких входять харчові добавки (проект Закону України «Про 
м'ясо і м'ясні продукти»). 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури [1-5] дозволяє 
констатувати підвищений інтерес до широкого використання 
нетрадиційних видів рослинної сировини, не зважаючи на розвиток 
виробництва синтетичних і рафінованих форм харчових добавок. У 
практиці виробництва м’ясних виробів поширеним є використання 
різноманітних овочів, фруктів, грибів, плодів, а саме, гарбузу, 
топінамбуру, гірчиці, баклажанів, солодкого перцю, картоплі, 
кукурудзи, плодоовочевих сумішей, насіння соняшника, буряка, 
помідорів, моркви, грибів, амаранту [3]. 

Застосування таких рослинних компонентів надає можливість 
не тільки створити активні в біологічному відношенні амінокислотні 
комплекси, які забезпечують фізіологічну повноцінність і високу 
засвоюваність амінокислот, але й дозволяють істотно впливати на 
органолептичні показники, структурно-механічні властивості готової 
продукції, процеси окислювання та ферментації. Крім того, рослинні 
компоненти рецептур знижують калорійність виробів, збагачують їх 
природними вітамінами й харчовими волокнами [3]. 

Аналіз літературних джерел свідчить про можливість введення 
до складу ковбасних виробів пряноароматичних рослин, таких як: 
сорго лимонний, васильок, селера, петрушка, меліса, пастернак, 
котовник, герань, ялівець, любисток, чебрець, лепеха, дягель. 
Доведено [2],  що їхнє застосування в багатьох випадках дозволяє не 
тільки одержати необхідні органолептичні показники, але й у 
присутності аскорбінової кислоти й солей калію знижує ймовірність 
утворення нітрозамінів.  

Зростає науково-практичний інтерес до використання 
лікарських трав. Про це свідчить застосування водних екстрактів 
бадану товстолистого при виробництві копчено-варених виробів зі 
свинини, введення якого у склад шприцовочного розсолу у 10% 
концентрації до маси сировини дозволяє поліпшити органолептичні 
показники, підвищити вихід на 3,5%, збільшити вміст нітропігментів 
на 32% і знизити залишкову кількість натрію на 25,5% [2]. Для 
збільшення тривалості зберігання готової продукції в м’ясопереробній 
промисловості поширеня набуває використання рослинної сировини, 
що містить фітонциди (наприклад, звіробою, шипшини, календули, 
м’яти, ефірних олій чебрецю, черемшини, хріну, евкаліпту). 
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У технології виготовлення варених ковбас застосовують 
екстракти й сухі концентрати топінамбуру, що дозволяє впливати на 
обмінні процеси в організмі людини, оскільки інуло-фруктозний 
комплекс топінамбуру сприяє зниженню цукру в крові, нормалізації 
вуглеводного і жирового обміну, виведенню з організму радіонуклідів 
і солей важких металів [4]. З метою підвищення харчової цінності 
ковбасних виробів дослідниками використовуються комплекси 
біологічно активних речовин з амаранту. Крім того, рослинні добавки 
використовуються в технології виготовлення ковбасних виробів як 
речовини, що здатні формувати колір продукту [5]. Зокрема, ці 
властивості характерні для сировини, у складі якої присутні цукор й 
аскорбінова кислота, які в сукупності з ефірними маслами, 
каротиноїдами, барвними речовинами і пігментами можуть впливати 
на формування кольору. На практиці з цією метою використовують 
водорозчинні екстракти шпинату, турнепсу, капусти, редису, реп’яху, 
кабачка в суміші з аскорбінатом натрію. Відомо також застосування 
водних і водно-спиртових настоїв і екстрактів кропиви коноплевої, 
моркви та столового буряка у сукупності із заквасками молочнокислих 
бактерій як стабілізаторів й модифікаторів кольору [1]. 

Для підвищення харчової цінності ковбасних виробів 
використовується рослинна сировина, яка здатна проявляти 
комплексоутворюючі й радіопротекторні властивості, що містить за 
рахунок фізіологічно корисних баластових речовин, таких як: 
целюлоза, геміцелюлоза, пектин, лігнін, екстенсин, кутин, воски, а 
також не структурних поліцукрів типу камеді, смол, альгінатів. У 
роботі J.J. Rackis  акцентується увага на можливості часткової заміни 
тваринних жирів у ковбасних виробах рослинними завдяки наявності в 
їхньому складі незамінних поліненасичених кислот, біологічно 
активних компонентів, що мають антиокисні та вітамінні властивості. 

Проведене дослідження підтверджує, що збагачення ковбасних 
виробів саме рослинними жирами є доцільним, оскільки що 
поліненасичені жирні кислоти, такі як лінолева, ліноленова, арахідонова, 
що містяться в рослинних жирах, не синтезуються в організмі, однак 
беруть активну участь в обмінних процесах і особливо необхідні при 
розвитку дитячого організму, також вони мають антисклеротичний ефект. 
Важливо, що при частковій заміні тваринних жирів на рослинні при 
виробництві ковбасних виробів зменшується вміст холестерину. 
Функціональні властивості м’ясним продуктам забезпечують: харчові 
волокна, вітаміни, мінеральні речовини, ω-3 жирні кислоти, біоактивні 
пептиди, мікроорганізми та продукти їх життєдіяльності з про біотичною 
активністю, природні антиоксиданти. 
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Дослідження останніх років свідчать, що у рішенні проблеми 
білкового дефіциту важлива роль належить бобовим культурам. Для 
виготовлення ковбасних виробів можуть використовувати 
екструдовану квасолю (2-4%), яка характеризується поліпшеною 
вологоутримуючою здатністю. На основі сочевиці готують екстракт і 
білково-жирову емульсію екструдату в гідратованому стані. 
Використання білково-жирової емульсії сприяє утворенню стабільних 
легкозосвоюваних комплексів у продуктів. Сочевиця містить близько 
30% білка, мало жиру (1-2%), у ній відсутні антиаліментарні та інші 
шкідливі речовини.  

Соя не є основною рослинницькою культурою нашої країни. В 
Україні, крім сої, вирощуються і селекціонуються соняшник, 
кукурудза, рис, горох, квасоля, люпин, рапс, сочевиця, нут. Останнім 
часом велика увага дослідників-науковців приділяється розширенню 
регіональних сировинних ресурсів. Значний інтерес дослідників 
викликає застосування в м’ясній промисловості гороху – рослинної 
сировини, що разом із білком, жиром та вуглеводами має багатий 
мінеральний і вітамінний склад, а висока концентрація клітковини сприяє 
виведенню токсинів з організму та знижує рівень холестерину в крові. 
Гороховий білок стабілізує емульсію, та навіть за високого вмісту жиру в 
рецептурі сприяє одержанню ковбасних виробів, що за консистенцією 
ідентичні до натуральних. Недоліком гороху вважається специфічний 
присмак та запах, а також високий вміст крохмалю [5]. Крім того, бобові 
культури містять антихарчові речовини, а саме, інгібітори протеолітичних 
ферментів.  

Дослідження показали, що серед рослинних білків лідируюче 
положення займають білки бобової культури нуту (Cicer). За хімічним 
складом і харчовою цінністю білка ця культура є найбільш близькою 
до білка тваринного походження. Відомо, що білки нуту містять 
повний набір амінокислот, у тому числі, й незамінних. Нут містить 
різні біологічно активні речовини, такі як біофлавоноїди, аскорбінова 
кислота, вітаміни групи В, β-каротин, мікронутрієнти, здатні 
підвищувати захисні функції організму. Зарубіжний досвід свідчить 
про перспективність застосування нуту у виробництві харчових 
продуктів, у тому числі ковбасних виробів. 

Слід зазначити, що в Україні використання нуту для виробництва 
високоякісних ковбасних виробів з підвищеною харчовою цінністю поки 
ще не знайшло широкого застосування з декількох причин і, перш за все, 
через відсутність науково-обґрунтованих способів введення добавки до 
складу продукту. Використання високоякісної сировини й інноваційних 
технологій визначає споживні властивості, біологічну засвоюваність, 
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безпечність та збереженість готового продукту. Загалом, для регіонів 
підвищеного екологічного ризику, яким є і Донецький регіон, 
використання нуту як біологічно цінної сировини з 
комплексоутворюючими властивостями є актуальним. 

Отже, застосування новітніх знань та досвіду у сфері змін 
споживчих властивостей харчових продуктів дозволяють створювати 
продукти спеціального призначення. Це сприятиме не лише значному 
економічному ефекту у вигляді стимулювання розвитку промисловості та 
індивідуалізації виробництва, але і дозволить вирішити цілий ряд 
соціальних проблем. Формування ринкової новизни товару, що 
розробляється, визначається, з одного боку, поведінкою продавців і є 
результатом маркетингової діяльності фірми, а з іншого – поведінкою 
покупців. 
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Органічне аграрне виробництво, як система господарювання, з 

кожним роком набуває все більшої популяризації у світовому 
сільському господарстві та серед споживачів екологічно чистих 
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продуктів харчування. Нині під органічне сільськогосподарське 
виробництво в світі використовуються значні площі земельних угідь: в 
Європі – 5,1 млн. га, Північній Америці – 1,5 млн. га, Латинській 
Америці – 4,7 млн. га, Австралії – 10,6 млн. га. В Європі частка земель, 
які переведені на органічне землеробство значно зросла за останні 
роки, чому сприяла започаткована у 1993 р. спільна аграрна політика 
Європейського Союзу (САП ЄС) щодо підтримки фермерів у перші 
роки після переходу від традиційного до органічного агровиробництва. 
Середній показник в країнах ЄС сягає близько 5%, в Австрії та Італії – 
8%, в Швеції, яка вважається європейським лідером – маже 12% [1]. 

Враховуючи світові тенденції, Україна повинна стати ведучим 
виробником екологічно чистої продукції, тим більше для цього 
існують всі необхідні умови. За даними Федерації органічного руху 
України, сучасний внутрішній споживчий ринок сертифікованих 
органічних продуктів в Україні почав розвиватись з 2006 р., сягнувши 
в 2008 р. 600 тис. євро, 2009р. – 1,2 млн. євро, 2010 р. – 2,4 млн. євро, в 
2011 р. – зріс до 5,1 млн. євро, продовживши зростання у 2012 р. Нині 
в Україні 155 виробників на площі понад 270 тис. гектарів 
кардинально змінюють власні принципи діяльності, використовують 
органічні методи господарювання, часто отримуючи значно вищі 
урожаї, ніж в середньому в регіоні чи країні і при цьому вони 
сертифіковані як органічні у відповідності з жорсткими вимогами 
регулювання Євросоюзу [3]. 

У Волинській області склались сприятливі природно-кліматичні та 
організаційно-економічні умови для розвитку органічного виробництва. 
Волинь – агропромислова область, має рівнинний рельєф, порівняно 
теплий помірно континентальний клімат з достатньою кількістю тепла і 
вологи, родючі чорноземні ґрунти на півдні і дещо бідніші дерново-
підзолисті – у північній частині, великі лісові масиви, густу мережу річок і 
озер, компактно заселена [2, c. 8-15].  

У всеукраїнському територіальному поділі праці область 
визнана як аграрно-індустріальний регіон з розвинутим 
багатогалузевим сільським господарством. Основні напрями 
виробництва в галузі рослинництва – це вирощування зернових, 
цукрових буряків, ріпаку, картоплі. Основними виробничими 
напрямами галузі тваринництва є виробництво молока, м’яса ВРХ та 
свинини. Волинська область займає лише 3,3% території України, 
проте за виробництвом валової продукції сільського господарства на 
одного жителя у 2012 р. область посіла в державі 12 місце; за темпами 
виробництва – 6; за обсягами виробництва м’яса всіх видів – 8, 
картоплі – 9, цукрових буряків – 10, молока – 11 місце [4].  
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Відповідно до затвердженої «Стратегії економічного і 
соціального розвитку Волинської області на 2012-2015 роки з 
урахуванням завдань Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава», розвиток аграрного сектора регіону має на меті оптимізацію 
використання природно кліматичного та аграрного потенціалу регіону 
для підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового 
сектора на внутрішньому та зовнішньому ринках на основі 
нарощування обсягів інвестицій та їх інноваційного, 
високотехнологічного спрямування [5].  

Волинь, маючи значний потенціал для виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції, її експорту, споживання на 
внутрішньому ринку, вже досягла певних результатів щодо розвитку 
власного органічного виробництва. В області активно працює осередок 
Всеукраїнської громадської організації «Клуб органічного 
землеробства», що об’єднує садоводів і городників, які бажають 
вирощувати сільськогосподарську продукцію без хімічних засобів 
захисту та мінеральних добрив.  

В 2010 р. з ціллю опанування органічного методу 
землекористування в Іваничівському районі Волинської області було 
засноване сільськогосподарське підприємство ТОВ «Старий Порицьк». 
Нині ТОВ «Старий Порицьк» – це єдине в регіоні сучасне аграрне 
формування, метою створення якого є ведення та розвиток органічного 
виробництва. Господарство здійснює свою діяльність у двох основних 
напрямках: рослинництво та молочне скотарство. Використання 
органічних технологій в землеробстві дали змогу господарству 
підвищити природну біологічну активність у ґрунті, відновити баланс 
натуральних поживних речовин й забезпечити приріст гумусу, який на 
момент заснування підприємства не перевищував 2 відсотки. За 
результатами щорічних інспекцій, проведених Органік Стандарт (ОС) 
01.08.2012 р. та 17.01.2013 р., ТОВ «Старий Порицьк» отримало 
Сертифікат, який підтверджує, що основним видом діяльності 
підприємства є виробництво органічної сільськогосподарської 
продукції, яка відповідає вимогам, викладеним у Постанові Ради (ЄС) 
№ 834/2007 та Постанові Ради (ЄС) № 889/2008 (табл. 1).  

В результаті впровадження сучасних технологій та суворого 
контролю на всіх етапах виробництва, в підприємстві досягнуто 
найвищих показників якості сільськогосподарської продукції. 
ТОВ «Старий Порицьк» є членом Федерації органічного руху України. 
В рослинництві робота ведеться у таких напрямках: товарне зернове 
виробництво; кормовиробництво; виробництво зернобобових культур 
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й кормових трав. В таблиці 2 наведено основні показники, які 
характеризують рівень економічної ефективності виробництва 
окремих видів органічної продукції рослинництва в господарстві. 

 
Таблиця 1 

Види та якість сільськогосподарської продукції ТОВ «Старий 
Порицьк» Іваничівського району Волинської області 

№ 
п/п 

Рівень якості 
продукції Види продукції, тварин 

1. Органічна продукція 
рослинництва 

Гречка, овес, ярий ячмінь, 
кукурудза, озимий ячмінь, льон, 

люпин 

2. 
Продукція 
рослинництва 
перехідного періоду 

Озима пшениця, люцерна, еспарцет, 
конюшина, багаторічні трави, озиме 

тритикале 

3. Органічна продукція 
тваринництва Бички, телиці, дійні корови, молоко 

4. Перероблена 
продукція 

Крупа гречана ядриця, крупа гречана 
січка 

Джерело: дані Сертифікату № 12-0121-03, виданого ТОВ «Старий 
Порицьк» ТОВ «Органік Стандарт» (ОС) 05.02.1013 р. 

 
Наведені дані свідчать про те, що виробництво органічної 

гречки, вівса та кукурудзи на зерно є економічно вигідним для 
підприємства, оскільки реалізаційні ціни на продукцію, яка вирощена 
за умов органічного землеробства на 25-30% вища, ніж за 
традиційного виробництва. Наприклад, ціна 1 кг фасованої гречаної 
крупи складає 23,90 грн., якої щодня реалізується близько 200 кг. Нині 
є категорії споживачів, які готові платити більше за безпечну 
продукцію, що не містить тих шкідливих речовин, які негативно 
впливають на здоров’я людини та навколишнє природне середовище.  

У тваринництві господарська діяльність ТОВ «Старий 
Порицьк» спрямована на виробництво органічного молока. За досить 
короткий термін було створено належні умови утримання ВРХ та 
отримано наступні результати: середньорічний надій на 1 голову 
складає 5000,0 кг молока вищого ґатунку при жирності 3,8-4,2% і 
вмісті білку 3,1%. Молоко підприємство здає на завод «Білогір’я 
молокопродукт», що у Хмельницький області за середньою ціною 
реалізації 4,27 грн. за 1 кг. У планах – вийти на більш цивілізовані 
молокопереробні заводи, які займаються саме органічною продукцією. 
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Таблиця 2 
Економічна ефективність виробництва органічної продукції 

рослинництва в ТОВ «Старий Порицьк» у 2012 р. 
Види продукції 

Показники овес гречка кукурудза 
на зерно 

Урожайність, ц/га 17,1 7,6 69,0 
Виробнича собівартість 1 ц 
продукції, грн. 134,22 162,26 90,21 

Повна собівартість 1 ц реалізованої 
продукції, грн. 142,97 223,08 95,59 

Середня ціна реалізації 1 ц, грн. 154,37 469,23 230,77 
Чистий дохід (виручка) від 
реалізації, всього, тис. грн. 134,0 6,1 204,0 

Отримано прибутку від реалізації, 
всього, тис. грн., 
в т.ч. з розрахунку на: 

9,9 3,2 119,5 

- 1 ц продукції, грн. 11,40 246,15 135,18 
Рівень рентабельності, % 7,9 110,3 141,4 

Джерело: розраховано за даними форми 50 с.-г. (річна) ТОВ «Старий 
Порицьк» за 2012 р. 

 
Досягнення вище вказаних показників стало можливим в 

результаті: годівлі тварин повноцінними багатокомпонентними 
сумішами; створення комфортних умови для утримання поголів’я; 
суворого дотримання зооветеринарних заходів, що гарантують 
високий рівень здоров’я тварин; здійснення оперативного контролю, 
обліку та управління виробництвом за рахунок автоматизації всіх 
трудомістких процесів та використання сучасного програмного 
забезпечення. Крім того, підприємство робить ставку на племінну 
роботу. Нині утримують 109 телиць парувального віку, які невдовзі 
поповнять дійне стадо. 

20 грудня 2012 р. в Інформаційному агентстві «ЛІГАБізнесІнформ» 
відбулася Прес-конференція «Продовольча безпека та безпека 
продовольства – органічний вектор», організована Федерацією 
органічного руху України за підтримки Проекту USAID Агроінвест. Під 
час прес-конференції учасники підвели підсумки розвитку в Україні 
органічного сектору; визначили найкращих виробників, переробників та 
інших активних гравців органічного руху України за результатами роботи 
в 2012 р. Зокрема, за визнанням Конкурсної комісії, ТОВ «Старий 
Порицьк» відзначено як найкраще підприємство-виробник сертифікованої 
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органічної продукції тваринництва [3]. 
Отже, проведене дослідження дозволяє зробити висновок про 

те, що у Волинській області існує позитивний досвід ведення 
органічного землеробства й тваринництва, впровадження відповідних 
технологій. Вирішення проблем розвитку екологічного 
агровиробництва у досліджуваному регіоні та Україні в цілому 
можливе за умови: законодавчого визнання та захисту органічних 
продуктів; кращого інформування споживачів про переваги таких 
продуктів; формування національної системи сертифікації, 
затвердження правил, стандартів; забезпечення ефективної державної 
підтримки та стимулювання розвитку органічного виробництва. 
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У той час як в Україні існує проблема з купівельною 

спроможністю населення на продукти харчування не найвищої якості, 
у провідних країнах світу початок XXІ століття приніс з собою зміни в 
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уподобаннях споживачів продуктів харчування. Перевага тепер 
надається не калорійності раціону, а його сприятливому впливу на 
організм, імунну систему людини, захищеність від хвороб. Такі зміни в 
раціонах притаманні переважно розвиненим країнам світу. Категорія 
продовольства, яка позитивно впливає на організми, отримала назву 
«функціональні продукти харчування». Інколи такі продукти 
спеціально очищають та реалізовують в медикаментозній формі. 
Звичайно, екологічно чисті продукти та органічне продовольство є 
основою «функціонального харчування». На сьогоднішній день 
основними ринками органічних продуктів харчування є США, Канада, 
Японія, Німеччина, Великобританія і Франція.  

Канадський уряд один з перших звернув увагу на екологічний 
аспект продукції, і взяв його за основу виробництва. З 1970-х р. в 
Канаді активно впроваджується екологічне законодавство. Концепція 
сталого розвитку стала основою офіційної політики канадської 
держави з початку 1990-х років, коли в країні був прийнятий «Зелений 
план Канади». Міністерство сільського господарства і продовольства 
Канади розробило власну стратегію сталого розвитку в 1997 р., а 
раніше, ще в 1990 р., Сільськогосподарський комітет по сталому 
розвитку, об’єднавши представників влади федерацій та провінцій, 
прийняв агроекосистемний підхід до розвитку сільського 
господарства, заснований на врахуванні природних зв’язків між 
живою природою і сільськими господарськими процесами [1]. 

Фактично, мова йшла про створення такого напряму в 
сільському виробництві, який би забезпечував виробництво екологічно 
чистої продукції – те, що зараз називається «органічним 
продовольством» (organic food). Потрібно сказати, що немало 
канадських фермерів відгукнулось на цю державну ініціативу, і зараз в 
Канаді можна зустріти ряд ферм, які займаються «органічним 
сільським господарством», тобто використовують у своєму 
виробництві природні процеси, відмовившись від використання будь-
яких хімікатів, і отримують, таким чином екологічно чисту продукцію.  

Такі екологічно чисті продукти коштують в 1,5-3 рази дорожче 
звичайних. Вимоги до їх виробників надзвичайно жорсткі. Земля, на якій 
планується вирощувати екологічно чисту продукцію, повинна протягом 
трьох років проходити процедуру очищення (лише після цього їй може 
бути виданий екологічний сертифікат). При виробництві забороняється 
використовувати хімічні і мінеральні добрива, а також генетично 
модифіковані культури. Позитивно оцінюється використання ручної 
праці. Щоб продукт отримав назву органічного і екологічний знак,  в його 
складі повинно бути 95% органічних речовин. А ті 5%, що залишилися, 
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мають бути допущеними до застосування відповідно до  «Списку 
дозволених речовин». Коли мова йде про органічне сільське господарство, 
йдеться, скоріше, не про новизну чи модернізацію, а про повернення до 
традицій, витоків, але на новому якісному рівні [2]. 

Нині в Україні ситуація з органічним фермерством є досить 
неоднозначною. Не існує жодних законів у цій галузі, держава ніяким 
чином не підтримує органічних виробників, однак галузь поступово 
розвивається. За станом на початок 2003 року в Україні було 
зареєстровано 31 сертифіковане органічне господарство, а в 2011 р. 
нараховувалося 155 господарств, які отримали статус «органічного». 
Площа сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом 
становила 270,3 тис. га., що складає 0,7% загального об’єму 
сільськогосподарських угідь [3]. На разі Україна займає перше місце в 
східноєвропейському регіоні щодо сертифікованої площі органічної ріллі, 
спеціалізуючись, переважно, на виробництві зернових, зернобобових та 
олійних культур. Більшість українських органічних господарств 
розташовані в Одеській, Херсонській, Полтавській, Вінницькій, 
Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій областях.  

Вітчизняні виробники проходять процедуру органічної 
сертифікації свого виробництва за діючими міжнародними 
стандартами, частіше за все - це норми Європейського Союзу. Варто 
зазначити, що Верховною Радою України 21 квітня 2011 р. був 
ухвалений Закон "Про органічне виробництво". Документом 
визначалися правові, економічні, соціальні та організаційні основи 
ведення органічного сільського господарства, вимоги щодо 
вирощування, виробництва, перероблення, сертифікації, етикетування, 
перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції та сировини. 
Закон мав би набрати чинності з 1 січня 2012 року. Однак, 20 травня 
2011 р. закон був відхилений Президентом України. Тому до цього 
часу в Україні відсутнє законодавче регулювання діяльності 
виробників органічної продукції. 

Прийняття нормативної бази органічного продовольства є 
актуальним для нашої держави, адже це дасть змогу започаткувати 
умови для рівноправного функціонування суб’єктів господарювання 
даного напрямку та захистити споживачів від виробників, які тільки 
видають власний товар за органічний. Адже, за результатами 
дослідження Зайчук Т.О., близько половини крупних вітчизняних 
виробників без сертифікації і екологічної експертизи наносять на 
упаковку своїх продуктів знаки «біо» або «екологічно чистий продукт» 
і автоматично підвищують ціни на 20-30% [4]. Тому за умов, коли 
будь-який виробник може оголосити свій продукт «екологічним»,  не 
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несучи за це ніякої юридичної відповідальності, рівень довіри до 
різноманітних систем екомаркування прямує до нуля.  

У Канаді питаннями регулювання безпечності харчових 
продуктів, розробленням директив і норм займається Федеральна 
служба охорони здоров’я Канади (НС), контролем і наглядом за 
дотриманням вимог стандартів – Канадська інспекція контролю якості 
харчових продуктів (CFIA). У Франції оцінку ризиків, пов’язаних із 
харчовими продуктами, здійснює Французьке агентство з безпечності 
харчових продуктів (AFSSA),  а контроль і нагляд – Головне 
управління з харчових продуктів (DGAL), підпорядковане 
Міністерству сільського господарства; в США – це Управління 
харчових продуктів і ліків (FDA) та Служба інспекції безпечності 
харчових продуктів (FSIS) [5]. 

В Україні система гарантування безпечності харчових продуктів 
включає чотири міністерства та сім комітетів і служб: Міністерство 
охорони здоров’я (МОЗ), Міністерство аграрної політики та 
продовольства (МАПП),  Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі (МЕРТ), Міністерство екології та природних ресурсів (МЕПР); 
Державну санітарно-епідеміологічна службу (ДСП), Державну службу 
з карантину рослин (ДСКР), Державний комітет ветеринарної 
медицини (ДКВМ), Державний комітет України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України),  
Державну митну службу (ДМСУ), Державну екологічну інспекцію 
(ДЕІ), Національне агентство з акредитації (НААУ), а також 29 центрів 
стандартизації, метрології та сертифікації та 4 наукові установи 
Держспоживстандарту (Державний комітет України з питань 
технічного регулювання та споживчої політики), які слідкують за 
якістю продуктів харчування, нормами та стандартами виробництва. 

Практично, в Україні існує в 4-5 разів більша кількість 
інститутів ніж закордоном, котрі регулюють якість, безпеку, стандарти 
виробництва продуктів харчування. Тому вірогідно, що в нашій країні 
рівень якості продуктів харчування повинен бути високим. Однак, 
згідно із статистичними даними, щороку Міністерство охорони 
здоров’я України реєструє майже 1,5 тис. випадків харчових отруєнь, 
70 % з яких спричинені споживанням продуктів невідповідної якості 
[6]. Оскільки на сьогоднішній день відсутні тенденції до зниження 
ризиків,  пов’язаних із харчовими токсикоінфекціями та іншими 
негативними наслідками інтенсифікації сільського господарства, 
порушеннями при виробництві, транспортуванні та реалізації харчових 
продуктів, вище перелічені українські інститути працюють 
неефективно та не виконують покладені на них функції.  



 125

На думку науковців Белінської С., Орлової Н., Мотузки Ю., 
основні недоліки вітчизняної системи державного контролю безпечності 
харчових продуктів зумовлені низкою чинників, серед яких: дублювання 
функцій органів контролю, відсутність чіткої організаційної структури на 
національному рівні, повільне впровадження ризик-орієнтованої системи 
управління безпечністю –  системи НАССР [5]. 

Експерт IFC Крісколо А., на рахунок реформування системи 
нагляду за дотриманням безпеки та якості продуктів харчування, 
влучно зазначив: «Насамперед необхідно налагодити ефективний 
обмін інформацією між відомствами, які залучені до процесу 
контролю, або створити єдину структуру – агентство, що відповідає за 
харчову продукцію. Це не потреба чи винахід України – це сучасна 
міжнародна практика. Крім того, варто розуміти: зобов’язання перед 
суспільством за дотримання безпеки харчування повинен нести 
виробник, а держава – залишати за собою контролюючі функції” [7]. 

Висновки. Згідно із результатами дослідження, стан продовольчої 
безпеки та ситуація з екологічно чистими продуктами харчування в 
Україні є незадовільною у порівнянні з іншими країнами. Володіючи 
значним аграрним потенціалом, обсяги вітчизняної екологічної продукції 
є недостатніми для задоволення потреб населення.  
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Стрімкий розвиток органічного землеробства у світі став 

поштовхом до вирощування екологічно чистої сільськогосподарської 
продукції для вітчизняних аграрних товаровиробників. Інтеграція 
України у міжнародне співтовариство, у т. ч. набуття членства у СОТ, 
посилює необхідність виробництва такої продукції, що, в свою чергу, 
визначає стратегічні вектори розвитку АПК у контексті виваженої 
економічної та екологічної політики щодо функціонування аграрного 
сектора економіки.  

Водночас слід відзначити, що наразі в Україні орієнтація на 
екологічно чисту продукцію пов’язана із певними ризиками, які 
полягають, передусім, у несприйнятті такої продукції окремими 
категоріями споживачів за представленими на ринку цінами (має місце 
ціновий бар’єр). Проблема загострюється з огляду на те, що в нашій 
державі поняття «екологічно чиста продукція» не розкрито достатньою 
мірою (певні підходи існують, але чітко визначених немає). Ключовим 
стримуючим фактором ідентифікації сутнісного аспекту цього поняття 
вбачається необхідність дотримання того, що на всіх етапах 
технологічного ланцюга (виробництво, транспортування, переробка, 
зберігання, дистрибуція) продукція, що надходить до кінцевого 
споживача, не повинна змінювати свої властивості та максимально 
донести природні якості продукції. Поряд із терміном «екологічно 
чиста продукція» в Україні вживається термін «екологічно безпечна 
продукція», тобто це продукція з мінімізацією ризиків навколишньому 
природному середовищу [1]. Екологічна безпека знаходиться у 
комплементарному зв’язку із виробництвом екологічно чистої 
продукції, проте не забезпечує повною мірою якісних характеристик  
продукції, як це часто намагаються підкреслити недобросовісні 
виробники  продукції. 



 127

Перехід України до органічного ведення землеробства, 
створення та поступове розширення екологічно чистих районів з 
виробництва сільськогосподарської продукції, активне застосування 
відповідних альтернативних технологій значно збільшить її 
можливості у цьому напрямі. Як відзначає І. Шувар: «екологічно чиста 
продукція – це не та продукція, що пройшла лабораторний аналіз і у 
ній не виявлено ГДК заборонених речовин, а продукція, яка 
технологічно вирощена на органічній основі без застосування будь-
яких синтетичних добрив, хімічних препаратів, отрутохімікатів і 
відповідає міжнародним стандартам якості» [6]. Такими стандартами є, 
передусім, ДСТУ ISO 9000, ДСТУ ISO 14000, HACCP, ISO/IEC 27001 
тощо. 

Слід відмітити, що однією з конкурентних переваг України на 
міжнародному ринку є найвища у світі забезпеченість родючими 
ґрунтами (понад 30 % світового запасу чорнозему), однак рівень їх 
біологічних якостей наразі є досить низьким. Фахівці Інституту 
ґрунтознавства та агрохімії ім. Соколовського і, передусім, 
В. Медвєдєв, стверджують, що: «…ми занадто захопилися вивченням 
ґрунту лише як джерела отримання сільськогосподарської продукції і, 
нажаль, зовсім забули про його екологічні та біологічні якості» 
[4, с. 8]. Вітчизняний аграрний сектор має потужний потенціал, який за 
відповідних умов у 2015 році спроможний забезпечити виробництво 
80 млн т зерна, понад 15 млн т олійних культур, 4 млн т м’яса тощо. 
Україна не лише спроможна забезпечити продовольчу безпеку 
держави, але й зробити її одним з найважливіших гравців на світовому 
аграрному ринку, ситуація на якому продовж останніх років стрімко 
змінюється і є сприятливою для розвитку вітчизняного аграрного 
сектора [3].  

Використання сільськогосподарськими товаровиробниками 
виключно органічних добрив (цей момент є проблемним з огляду на 
занепад галузі тваринництва) та екологічно безпечних новітніх 
препаратів має стати пріоритетним напрямом розвитку аграрного 
сектора економіки. Даний аспект набуває особливого значення в 
умовах Житомирського регіону, що обумовлено наявністю власного 
виробництва органічних добрив промислового походження. 
ТОВ «Нооекосфера ХХІ – Україна» є єдиним в Україні виробником 
органічного добрива нового покоління «Агровіт-Кор», яке апробовано 
науково-дослідними установами України, Росії та інших країн СНД. 
Основу добрива складають мікроскопічні структури – центри 
ґрунтоутворення, які відсутні у відомих до цього у світовій практиці 
добривах. Висока активність таких центрів у ґрунтовому середовищі 
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триває кілька років, мобілізуючи потенційну родючість бідних 
ґумусом ґрунтів. За даними українських спеціалістів, протягом 1881-
1991 рр. вміст гумусу в ґрунтах України зменшився майже на третину 
(з 4,2 % до 3,2 %). Нині він становить 3,1 %. Як відомо, його зниження 
на 1 % призводить до зменшення врожаю в середньому на 5 ц 
зернових одиниць з 1 га. Як повідомляє Державний технологічний 
центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, протягом 2000-
2005 рр. вміст гумусу в ґрунтах поліської зони скоротився на 0,05 %, 
лісостепової – на 0,06 %, степової – на 0,03 %, в середньому в країні – 
на 0,05 % [5, с. 57]. Внесення добрива «Агровіт-Кор» забезпечує 
одержання за низькою собівартістю екологічно чистої продукції. Це 
добриво у 20-100 разів переважає всі органічні і в 3–5 разів мінеральні 
добрива. Наприклад, це добриво ефективніше гною в 80-100 разів, 
тобто 10 кг цього добрива рівноцінні 0,8-1,0 т гною. Дослідження 
науково-дослідних установ переконують, що в перший рік 
застосування урожайність сільськогосподарських культур 
підвищується на 30-70 %. При використанні цього добрива за один 
вегетаційний період відмічено збільшення ґумусу в ґрунті на 0,1-0,3 % 
абсолютної величини при їх внесенні 0,51,0 т/га. За розрахунками 
потреба Житомирської області (при мінімальній нормі внесення 
даного добрива 0,5 т/га) складає близько 300 тис. т в рік. Виробничі ж 
потужності ТОВ «Нооекосфера ХХІ – Україна»  спроможні 
задовольнити потребу області у повному обсязі. Крім того, 
Житомирська облбіолабораторія виробляє такі біологічні засоби, як 
біогумус, різоплан, бактероденцид, фітоверм, лепідоцид тощо. 
Ефективність застосування цих препаратів підтверджується науковими 
дослідженнями Інституту сільського господарства Полісся та 
Житомирського національного агроекологічного університету. 
Зокрема, встановлено, що на ґрунтах, де застосовувався біогумус під 
зернові культури, їх урожайність підвищувалась на 20-30 % [2, с. 6].  

Регулятивний інструментарій державної підтримки у напрямі 
органічного виробництва як стратегічного вектора зміцнення 
продовольчої безпеки країни має ґрунтуватися не на командно-
адміністративному втручанні, а економічному стимулюванні аграріїв 
провадити органічне виробництво й раціонально використовувати 
землю як, власне, основного засобу виробництва, запровадженні 
інноваційних технологій, розробок і досягнень науки у сфері 
органічного землеробства. Організаційно-економічні аспекти 
формування та функціонування системи органічного землеробства в 
обов’язковому порядку мають відображатися в аграрній та екологічній 
політиці держави. Економічні принципи сталого розвитку України 
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повинні ґрунтуватися на зацікавленості у розвитку 
конкурентоспроможного аграрного виробництва, сприянні 
становленню системи органічного виробництва, вільному виборі 
партнерів по агробізнесу тощо. Стимулювання аграріїв до виробництва 
екологічно чистої продукції рослинництва вбачається одним із 
ключових економічних методів впливу держави на розвиток аграрного 
виробництва, що зумовило доцільність розробки організаційно-
економічного механізму даного процесу (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Організаційно-економічний механізм стимулювання 

виробництва екологічно чистої продукції 
Джерело: власні дослідження. 
Розроблений механізм включає три блоки, а саме:  
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агросервісні) та 
засоби виробництва 
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продукції) 

Економічні санкції  
(при забрудненні 

довкілля та 
порушенні  
технології  

виробництва) 

Організаційно-
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1) економічні важелі та стимули (сприятимуть зацікавленості 
сільськогосподарських товаровиробників у виробництві екологічно 
чистої продукції): пільгове оподаткування та кредитування 
виробників, підвищення закупівельної ціни на таку продукцію, 
пільгові ціни на послуги, у т.ч. агросервісні, та засоби виробництва, 
державне страхування тощо;  

2) економічні санкції (матимуть місце при забрудненні довкілля 
та порушенні технології виробництва): зниження цін на екологічно 
забруднену продукцію, система штрафів, підвищення плати за землю 
тощо; 

3) організаційно-правові (забезпечуватимуть ефективність 
застосування окремих елементів економічного механізму): стандарти 
на сільськогосподарську продукцію, контроль якості продукції, 
інформаційне забезпечення, екологічний моніторинг тощо. 
Запропонований механізм вбачається дієвим, оскільки за рахунок його 
імплементації в практику вітчизняного агробізнесу  стане можливим 
забезпечення пріоритетності інтересів споживача, а не одержання 
сільськогосподарським товаровиробником прибутків у будь-який 
спосіб, в т. ч. й недотримання вимог щодо органічного виробництва. 
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Сучасна аграрна економічна наука розглядає органічне 

виробництво як екологічно й економічно стійку форму ведення 
сільського господарства. Перехід до більш інтенсивного 
індустріального способу господарювання у аграрній сфері, а також 
широке використання генетично-модифікованих організмів становлять 
суттєві екологічні ризики, що спричиняють зниження родючості 
ґрунтів, згортання можливостей для повноцінного і безпечного 
здорового харчування людей й звуження біологічного різноманіття. 
Органічне сільське господарство спрямовано на максимальне 
використання природних властивостей саморегульованої системи 
ґрунтів, біологічних активів рослинного й тваринного походження. Як 
метод інтенсивного виробництва органічне сільське господарство 
засноване на ефективному використанні комплексу локальних умов й 
ресурсів.  

Нині посилюється чутливість загалу споживачів до екологічних 
параметрів життєвого простору, що формує ключову передумову для 
зростання сектора агрохарчових продуктів органічного сільського 
господарства в межах світового ринку. Виробництво органічних 
продуктів як важливий сегмент продуктів харчування економічно 
розвинутих країн транслює нові ринкові можливості для вітчизняних 
сільгосптоваровиробників на В2В та В2С ринках, насамперед у 
преміум сегменті. Внутрішній ринок органічної агрохарчової 
продукції демонструє динамічне зростання за ємністю, водночас є 
недостатньо розвинутим, насамперед у маркетинговому відношенні. 
Важлива роль у просуванні на цільові ринки органічної агрохарчової 
продукції належить застосуванню дієвих комунікацій на засадах 
бренд-орієнтованого управління як інструменту формування стійкого 
попиту на продукти органічного виробництва.  

Сучасний стан і перспективи розвитку виробництва органічної 
продукції в Україні як наукова проблема знайшла своє відображення у 
працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як В. Андрійчук, 
В. Артиш, Н. Бородачева, О. Дудар, І. Овсінський, О. Бородіна, 
О. Рудницька, П. Саблук, Т. Чайка та ін. Питанням управління 
брендингом, розробки брендової стратегії підприємства, формування 
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капіталу бренду, визначення його вартості, становлення бренд-
менеджменту присвячено дослідження Д. Аакера, Б. Барнса, 
Б. Ванекена, А. Вілер, А. Еллвуда, Л. Келлера, Д. Коулі, Дж. Маріотті, 
Е. Райс, Дж. Траута, С. Фурньє тощо, ідеї яких розвинуто у працях 
вітчизняних дослідників, зокрема Л. Балабанової, А. Войчака, 
О. Зозульова, О. Ляшенко, А. Старостіної, А. Федорченка. При цьому 
відсутність єдиного теоретико-методологічного підходу щодо 
дослідження бренд-менеджменту на ринках органічної агрохарчової 
продукції ускладнює аналіз процесів формування, нарощування й 
управління капіталом бренду та спричиняє відсутність дієвих 
практичних рекомендацій щодо активізації брендингу вітчизняних 
операторів цільового ринку. На особливу увагу в рамках даної 
проблематики заслуговує визначення конфігурації інтерфейсу брендів 
органічної продукції в контексті імплементації інноваційності цінності 
продукту як системоутворюючого імперативу товарної політики 
аграрних підприємств. 

Метою даного дослідження є ідентифікація особливостей 
брендингу органічної агрохарчової продукції, що мають визначальний 
вплив на формування товарної політики аграрних підприємств, а також 
обґрунтування характеру взаємозв’язку та співвідношення між 
ключовими ціннісними імперативами. Методологія дослідження 
ґрунтується на системному підході, за яким брендинг як інструмент 
інтегрованих комунікацій розглядається в контексті 
взаємоузгодженості і взаємодоповнюваності маркетингової, 
управлінської та економічної складових. 

Інноваційність цінності агрохарчового продукту в якості 
імперативу необхідно розглядати як об’єктивну необхідність 
формування товарної політики аграрних підприємств в контексті 
ідентифікації кількісних та якісних параметрів ключових факторів 
успіху підприємства на цільових ринках на основі переформатування 
елементів мультиатрибутивної моделі агрохарчових продуктів за 
рахунок нівелювання стереотипів споживання. Інноваційність 
маркетингової політики аграріїв виявляється у перманентному пошуку 
та ініціюванні змін потреб, оновленні асортименту, набуття товарами 
властивостей, що сприяють досягненню якісно нових рівнів 
задоволення потреб цільових споживачів, а також використанні нових 
форм комунікацій, способів продажів та зберігання й транспортування.  

Такий пошук стимулюється зміною пріоритетності у базових 
потребах споживання в сторону якості, ефективності використання 
(мінімізації вартості споживання, в т.ч. й за рахунок часового фактору) 
щодо цінових параметрів. Релевантним інструментом забезпечення 
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ключових факторів успіху сільгосптоваровиробників на ринку 
агрохарчової продукції вбачається брендинг з огляду на іманентну 
здатність формування лояльності споживачів до торгової марки на 
основі системного задоволення пріоритетних потреб у стратегічній 
перспективі. 

Ефективний комунікаційний процес сприяє формуванню 
лояльних відносин між брендом та споживачем. Усі елементи і функції 
системи маркетингових комунікацій у бренд-орієнтованому управлінні 
спрямовані на донесення до клієнта об’єктивної та переконливої 
інформації не тільки стосовно самого товару, але й стосовно бренду. 
Виникає об’єктивна необхідність у застосуванні інтегрованого підходу 
з метою отримання синергетичного ефекту від чітко скоординованого 
застосування різних інструментів маркетингових комунікацій.  

Створення ефективного комплексу інтегрованих маркетингових 
комунікацій стає можливим за умови використання єдиної 
(інтегрованої) стратегії розвитку бренду. Саме бренд є інтегруючим 
елементом системи маркетингових комунікацій, оскільки поєднує в 
собі мету (формування потреби), процес (реалізацію мети) та результат 
(формування лояльності). Слід зазначити, що маркетингові комунікації 
мети, процесу та результату необхідно спрямовувати на реалізацію 
стратегії створення цінності бренду, що сприятиме підвищенню 
ефективності від застосування інтегрованого підходу. 

Бренд є нематеріальним, але надзвичайно важливим компонентом 
активів підприємства, який закріплює контракт з покупцями щодо 
відповідності рівня якості та реальної цінності товару. Бренд уособлює 
певну міру довіри, стабільності та відомих і закріплених у ньому 
зобов’язань, навіюючи покупцям впевненість у правильності вибору в разі 
придбання брендованого товару. Елементами цінності бренду як одного з 
найсуттєвіших активів власника є поінформованість споживачів про 
бренд; сприйняття споживачами якості і репутації; асоціації бренду; 
лояльність споживачів до бренду; інші запатентовані цінності бренду 
(товарні знаки, патенти, ноу-хау тощо). Лояльність до якісних брендів 
забезпечує передбачуваність і стійкість попиту, одночасно підвищуючи 
конкурентоспроможність товару та підприємства в цілому.  

З метою з’ясування ключових характеристик формування бренду 
органічної продукції здійснено соціологічне дослідження за допомогою 
спеціально розробленої анкети, що містила блоки питань щодо 
ідентифікації критеріїв сегментації, таргетування та позиціювання 
органічної агрохарчової продукції. Опитування здійснювалось серед 
кінцевих споживачів органічної продукції, причому досліджувалась 
власне як можливість купівлі, так і споживання продукції з огляду на 
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стійкі асоціації органічної продукції із продукцією, що виробляється в 
особистих селянських господарствах та домогосподарствах й 
сприймається, як правило, апріорі як екологічно чиста.  

Було виявлено, що 55,7 % опитаних висловили згоду купувати 
органічну продукцію. При купівлі органічної продукції важливішим за 
все для потенційних покупців виявилася прийнятна ціна продуктів, 
далі в порядку спадання значущості розташувалися такі чинники 
купівель, як репутація виробників продукції, відповідність 
маркуванню й висока якість, рекламні зусилля й інформування 
виробником споживачів. З-поміж двох основних причин небажання 
купувати органічну продукцію – недостатня платоспроможність та 
відсутність механізму гарантування високої якості продукції – 
переважаючим визначено саме фактор низької довіри до задекларованої 
виробником унікальної якості продукції, що зумовлює розробку 
комплексу комунікаційних заходів унаочнення параметрів диференціації 
ринкової пропозиції виробників органічної продукції.  

В результаті аналізу анкет ідентифіковано пріоритетні місця 
купівлі органічної продукції, зокрема, встановлено, що найбільша 
кількість опитаних надають перевагу фірмовим магазинам 
сільгосптоваровиробників (41,7%) та спеціалізованим магазинам 
органічної продукції (23,4%), дещо меншою популярністю користуються 
торговельні мережі супермаркетів (13,4%) та продуктові магазини 
(12,2%). Превалюючі асоціації, що виникають у респондентів щодо 
органічної продукції, реалізуються у поняттях екологічності, корисності й 
безпеки для здоров’я, балансу життєдіяльності людини й природи. 

Отже, бренд як форма представлення унікальної інформації 
забезпечує, формує і розвиває взаємовигідні відносини на ринку і 
спонукає до обмінів і угод. Обґрунтована структура знижує ризик 
розфокусування бренду, підвищує його потенціал та довговічність 
його суті. Створення ефективного комплексу інтегрованих 
маркетингових комунікацій стає можливим за умови використання 
єдиної (інтегрованої) стратегії розвитку бренду.  

Дана стратегія насамперед заснована на розумінні того, що саме 
бренд є інтегруючим елементом системи маркетингових комунікацій, 
оскільки поєднує в собі формування потреби, реалізацію мети та 
формування лояльності споживачів. Етап життєвого циклу бренду є 
корисним інструментом при здійсненні процесу планування 
інтегрованих маркетингових комунікацій. Позиціювання бренду 
органічної агрохарчової продукції детермінується особливостями її 
виробництва, зокрема підвищені витрати на покращення 
агротехнологій й трудоємкість виробничих операцій зумовлюють 
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збільшення собівартості й, відповідно, ціни, що відображається у 
позиціюванні такої продукції як преміум-класу. Крім того, специфіка 
споживчої потреби щодо органічної продукції сільського господарства 
полягає в тому, що її актуалізація відбувається за умови достатньо 
високого рівня платоспроможності цільових споживачів та 
вмотивованості їх до здійснення купівель. Емоційна ж складова 
конфігурації бренду органічної продукції базується на принципах 
органічного сільського господарства, а саме: принципі здоров’я, 
екології, справедливості, турботи, що корелюють із базовими 
загальнолюдськими цінностями. 
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В умовах розвитку ринку продукції сільського господарства та її 

переробки важлива роль належить органічному виробництву, особливо 
продукції тваринництва. В Україні прийнята відповідна законодавча 
база, що регламентує принципи, правила та методи органічного 
виробництва. Так, згідно ст. 1 Закону України «Про виробництво та 
обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» (далі 
Закон): «виробництво органічної продукції (сировини) – виробнича 
діяльність (в тому числі з вирощування та переробки) осіб, що 
застосовують принципи, правила та методи органічного виробництва на 
всіх етапах його виробництва (вирощування, переробки) для отримання 
натурального (екологічно чистого) продукту, а також в процесі якої 
зберігаються та відновлюються природні ресурси» [2]. Даний Закон 
розроблено з урахуванням вимог Постанови Ради Європи (ЄС) № 
834/2007 від 28 червня 2007р. «Про органічне виробництво та маркування 
органічних продуктів та про скасування Регламенту (ЄЕС) № 2092/91», 
Постанови Комісії ЄС 889/2008 від 5 вересня 2008 р. «Детальні правила 
щодо органічного виробництва, маркування і контролю для впровадження 
Постанови Ради (ЄС)№ 834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно 
органічного виробництва і маркування органічних продуктів», Кодексу 
Аліментаріус «Керівні положення з виробництва, перероблення, 
маркування та реалізації органічних продуктів». 

За даними Держспоживінспекції в Україні 6% продуктів 
харчування містять ГМО. На думку експертів, фактично всі 
модифіковані продукти на сьогоднішній день нелегальні, адже, згідно 
з законом про біобезпеку 2005р. легальними можуть бути тільки 
зареєстровані ГМО, які наразі видатні. За неофіційними даними, із 
загального обсягу посівів сої геннетично-модифікованими в Україні є 
до 70% площ, кукурудзи – 10-20%, соняшнику – понад 10%. Під ГМО 
культурами зайнято понад 1 млн га, або 3% усіх 
сільськогосподарських угідь країни. 

З метою отримання органічної продукції в тваринництві 
особливу увагу приділяють кормам (без консервантів, ГМО, 
стимуляторів зростання, збудників апетиту) та безстресовим умовам 
утримання й транспортування, заборонено використовувати 
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антибіотики та гормони. 
З огляду на вищезазначене: виробництво кормів рослинного 

походження – концентрованих, відходів переробки продукції 
рослинництва, інших галузей – є важливою ланкою виробництва 
продукції рослинництва (рис. 1).  

Необхідно звернути увагу також на низький рівень 
платоспроможності населення та великий обсяг імпорту продукції 
тваринного походження. Останнє, в свою чергу, призводить до низької 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції, порівняно з 
імпортованою (особливо за рівнем ціни).  

Оскільки для виробництва концентрованих та інших видів 
кормів використовують, переважно, продукцію рослинництва – 
виробники якої повинні пройти атестацію в установленому Законом 
порядку, отримали атестат та включені до Реєстру виробників 
органічної продукції. Землі (ґрунти) для ведення органічного 
виробництва підлягають обов’язковій сертифікації. 

 
Рис. 1. Загальна схема виробництва і переробки органічної продукції 

тваринництва 
 
Отже, з прийняттям Закону запроваджується система 

контролювання через інспектування на всіх етапах виробництва 
органічної продукції, на основі якого сертифікаційна комісія 
оцінюватиме відповідність процесу виробництва вимогам закону про 
видачу сертифікатів. 

В Україні функціонує понад 100 підприємств, які займаються 
виробництвом органічної продукції. Більша частина з них – виробники 
овочів, фруктів, ягід, зернових, олійних культур. 

У зв’язку з тим, що ринок органічної продукції тваринництва в 
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Україні знаходиться ще у зародковому стані, то з прийняттям Закону, 
відкриваються для селян нові можливості.  

З. Холоднюк зазначає, що «дуже важливим є те, що Законом 
передбачена державна підтримка виробництва та обігу органічної 
продукції та сировини, а це: компенсації витрат; надання фінансових 
гарантій виробникам та експортерам органічної продукції (сировини); 
надання дотацій (субсидій) у період перехідного періоду та впродовж 
усього періоду виробництва та обігу органічної продукції та сировини; 
запровадження пільгової системи кредитування; повне відшкодування 
витрат на страхування аграрних ризиків;надання податкових пільг по 
зменшенню податків, а також пільг у водокористуванні, плати за 
оренду землі державної та комунальної власності»[1]. 

Але для того, щоб виробляти органічну продукцію бажано 
вирощувати сільськогосподарські культури на власних орендованих 
землях, відмовитись від використання антибіотиків, гормонів, ліків та 
інших хімічних добавок, розширити площі тваринницьких ферм, з метою 
створення сприятливих умов для розвитку тварин і птиці, зменшити 
стресові ситуації. Перераховані умови найкраще поєднуються на 
підприємствах з повним технологічним циклом. До таких в Україні 
відносяться: виробники молока: Райз-Максимко, Агрофірма «Шахтар», 
Зернопродукт МХП, Продовольча компанія «Поділля», HarvEastHolding, 
Астарта-Київ та ін.; м’яса ВРХ у живій вазі: Сварог 
ВестГрупп,UkrlandFarming, HarvEastHolding, Астарта-Київ та ін.;м’яса 
свиней у живій вазі: АПК-Інвест, Корпорація Глобіно, Агро-Союз, 
Бахмутський аграрний союз тощо; виробники м’яса птиці у живій вазі: 
Миронівський хлібопродукт, Агромарс, Агро-Овента та ін.; яєць курячих: 
Авангард, Овостар, Миронівський хлібопродукт тощо. 

Найближче з усіх вищеперерахованих напрямків до органічного 
виробництва євиробники молока і яєць курячих. При чому останні 
сертифікують виробництво за системою управління якістю та 
безпекою продуктів харчування відповідно до вимог ISO 9001:2008 та 
ISO 22000:2005, що ставить їх на щабель вище інших виробників. 

Але цього недостатньо. Необхідно також, щоб виробничі умови 
відповідали Постанові комісії (ЄС) № 889/2008 від 5 вересня 2008 р. 
«Детальні правила органічного виробництва, маркування і контролю 
для впровадження Постанови Ради (ЄС) № 834/2007 щодо органічного 
виробництва та маркування органічних продуктів». Так, для тих же 
виробників продукції яєць курячих висуваються наступні вимоги 
(Додаток ІІІ Постанови) (табл. 1).  

Ведення органічного виробництва має як свої переваги, так і 
недоліки. До недоліків слід віднести: подовження процесу виробництва 
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продукції; додаткові витрати на автоматизацію виробничих процесів; 
додаткові витрати на розширення існуючих площ ферм та їх внутрішню 
перебудову; неможливість попередження розповсюдження хвороб через 
відмову від застосування ліків і антибіотиків; атестація і сертифікація 
виробників, що породжує корупцію; часткове виконання або не 
виконання фінансування програм розвитку в сільському господарстві 
тощо. 

Таблиця 1 
Мінімальна площа поверхні у приміщеннях та на відкритих 

майданчиках, інші характеристики стосовно утримання різних видів 
тварин в залежності від типу виробництва згідно зі Статтею 10 (4) 

Площа у приміщенні (чиста площа, яку 
можуть використовувати тварини) 

Вид 
птиці кількість 

тварин на 
м2 

см 
сідала 

на 
тварину 

гніздо 

Площа на 
відкритих 

майданчиках 
(м2 площі на 
голову, по 

черзі) 

Кури-
несучки 6 18 

7 несучок на 
гніздо, або у 

випадку 
спільного 

гнізда, 120 см2 
на несучку 

4, за умови 
дотримання 
обмеження у 
170 кг азоту 
на гектар на 

рік 
 
Перевагами можна назвати: вищий більш ніж вдвічі рівень цін на 

органічну продукцію (наприклад, у Китаї вартість такої продукції може 
перевищувати у 7 разів порівняно з традиційними її видами); відсутність 
конкуренції; зниження шкідливого впливу на оточуюче середовище, 
особливо ґрунт; покращення екологічної ситуації в сільській місцевості; 
державна фінансова підтримка (пільги, дотації); атестація і сертифікація 
сільськогосподарських виробників відповідними контролюючими 
органами; маркування продукції, що відповідає вимогам Закону; 
забезпечення населення безпечними для здоров’я продуктами харчування. 

Отже, виробництво органічної продукції тваринництва є високо 
затратною справою, яка вимагає адаптування аграрників до нових 
складних організаційно-економічних умов функціонування. 

 
Література 

1. Закон про виробництво органічної продукції відкриває для 
селян нові можливості в господарюванні на землі[Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://selpu.com.ua/ua/statti/ novi_mojlivosti_ 
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dlja_seljan.html. 
2. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 

продукції та сировини: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://organic.com.ua/uk/homepage/---q--q. 

 
 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
Л.О. Гасуха, аспірант  

Луцький національний технічний університет  
 
Продовольча безпека є однією з основних складових 

економічної безпеки країни. Без забезпечення населення достатньою 
кількістю продовольства відповідної якості неможливо досягнути 
сталого соціально-економічного розвитку суспільства. На актуальність 
проблеми продовольчої безпеки вказують численні теоретичні 
дослідження і узагальнення як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, 
зокрема праці А.І. Алтухова, П.П. Борщевського, О.І. Гойчук, 
Б.М. Данилишина, С.М. Кваші, І.І. Лукінова, П.Т. Саблука, 
O.В. Скидана, А.А. Фесини, Л.Г. Чернюк, О.М. Шпичака, 
В.В. Юрчишина та інших.  

Не зменшуючи значення робіт, присвячених 
дослідженнюпродовольчої безпеки, необхідно відзначити, що основна 
увага науковців приділяється проблемі формування безпеки держави, а 
дослідження регіонального аспекту її оцінки та регулювання проведені 
не достатньо. У проекті Закону України «Про продовольчу безпеку 
України», який зареєстрований у Верховній раді України, продовольча 
безпека – визначено соціально-економічний та екологічний стан в 
державі при якому всі громадяни стабільно та гарантовано забезпечені 
продовольством в необхідній кількості, асортименті та відповідної 
якості. На основі опрацьованого матеріалу ми сформували власне 
визначення поняття продовольчої безпеки, як  стану захищеності 
населення держави (регіону) від продовольчих загроз та безперебійний 
доступ до необхідної кількості продуктів харчування належної якості. 

На сьогодні серед вітчизняних дослідників немає єдиної точки 
зору щодо системи критеріїв і показників, що дають змогу всебічно 
охарактеризувати стан регіонального агропромислового комплексу і 
ринку продовольства з погляду продовольчого убезпечення. Про 
оцінці продовольчої безпеки Волинської області, ми взяли за основу 
«Методику визначення основних індикаторів продовольчої безпеки», 
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яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.07 
№ 1379 «Деякі питання продовольчої безпеки» [2]. 

Індикатор 1. Добова енергетична цінність раціону людини. 
У 2011 році середньодобова поживність раціону жителя 

Волинської області становила 3150 ккал, що на 26 відсотків перевищує 
граничний критерій (2500 ккал). Порівняно із 2010 роком споживання 
калорій населенням області зросло не значно, а порівняно з 2000 роком 
ріст становив 21,9 відсотка. Як видно з рис. 1, за останні 20 років 
калорійність споживання продукції тваринного походження 
скоротилася на 16,9 відсотка, рослинного походження – на 14,8 
відсотка. 
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Рис. 1. Динаміка калорійності середнодобового споживання 
продуктів харчування населенням Волинської області у розрахунку на 

одну особу, ккал. 
Джерело: складено на основі [4]. 
 
При цьому, у 2011 році, як і у попередні роки, основну частину 

калорій яку споживали волиняни – з продукцією рослинного 
походження. Натомість лише 26,6 відсотка середньодобового раціону 
забезпечується за рахунок споживання продукції тваринного 
походження, що у 2 рази нижче за встановлений пороговий критерій 
(55 відсотків), (по Україні цей відсоток становить – 27,3). 

Індикатор 2. Достатність споживання окремого продукту.  
Оптимальною вважається ситуація, коли фактичне споживання 
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Ф
ак

ти
чн

е 
сп

ож
ив

ан
ня

 у
 2

01
1 

ро
ці

Ра
ці

он
ал

ьн
а 

но
рм

а 
сп

ож
ив

ан
ня

Ін
ди

ка
то

р 
до

ст
ат

но
ст

і 
сп

ож
ив

ан
ня

Д
ов

ід
ко

во
 ін

ди
ка

то
р 

у 
20

10
 р

оц
і 

Д
ов

ід
ко

во
 ін

ди
ка

то
р 

у 
20

11
 р

оц
і в

 У
кр

аї
ні

 

П
ор

ів
ня

нн
я 

зн
ач

ен
ня

 
ін

ди
ка

то
ра

 в
 о

бл
ас

ті
 

до
 с

ер
ед

нь
ог

о 
по

 
У

кр
аї

ні

М"ясо та м"ясні продукти 50,3 80,0 0,63 0,63 0,64 -0,01
Хлібні продукти 127,6 101,0 1,26 1,28 1,09 0,17
Молоко та молочні продукти 240,9 380,0 0,63 0,63 0,54 0,09
Риба та рибні продукти 11,8 20,0 0,59 0,61 0,67 -0,08
Яйця, шт. 270 290 0,93 0,84 1,07 -0,14
Овочі та баштанні продовольчі 
культури 157,2 161,0 0,98 0,90 1,01 -0,03
Плоди, ягоди та виноград 42,7 90,0 0,47 0,43 0,58 -0,11
Картопля 183,8 124,0 1,48 1,46 1,12 0,36
Цукор 37,5 38,0 0,99 0,96 1,01 -0,02
Олія 12,9 13,0 0,99 1,06 1,05 -0,06

продуктів харчування особою впродовж року відповідає раціональній 
нормі, тобто коефіцієнт співвідношення між фактичним і 
раціональним споживанням дорівнює одиниці. 

У 2011 році в області по більшості основних видів 
продовольства фактичне споживання знаходилося нижче раціональних 
норм, тоді як по Україні раціональних норм споживання не досягнуто 
лише по м’ясу, молоку, рибі та плодах. Майже по всіх видах продукції, 
які споживаються в області нижче від раціональної норми, індикатори 
достатності споживання є нижчими, ніж середні по Україні.  

У 2011 році відбулося зростання фактичного споживання 
окремих видів продукції, зокрема яєць, овочів, плодів, картоплі, цукру, 
що пов’язано, в першу чергу, із нарощуванням обсягів виробництва 
цих видів продукції. Так, виробництво яєць в області у 2011 році 
зросло на 8,7 відсотка, овочів – на 9,6, плодів – на 11,1 відсотка, 
картоплі – на 15,1, цукру – на 15,4 відсотка.    

Фактичне споживання за продовольчими групами  "хліб і 
хлібопродукти" та "картопля" перевищує раціональну норму, що є 
свідченням незбалансованості харчування населення області, яке 
намагається забезпечити власні енергетичні потреби за рахунок більш 
економічно доступних продуктів. 

Таблиця 1 
Розрахунок індикатора достатності споживання продуктів харчування 

(на особу на рік, кілограмів) 
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Індикатор 3.  Достатність запасів зерна у державних ресурсах. 
Потреба області у продовольчому зерні становить 138,8 тис. 

тонн. З метою  безперебійного забезпечення населення області хлібом і 
хлібобулочними виробами за доступними цінами в області діє єдина в 
Україні Програма створення регіонального страхового запасу 
продовольчого зерна. Завдання Програми полягає у формуванні 
незнижуваних запасів продовольчого зерна для задоволення потреб 
області. На виконання даної Програми в обласному бюджеті на 2011 
рік було передбачено 406,7 тис.грн. на фінансування Операторів із 
закупівлі зерна для потреб області через механізм здешевлення 
кредитів. Було закуплено 2,8 тис. тонн продовольчого зерна. Крім 
того, із передбачених постановою Кабінетом Міністрів України 
обсягів формування регіональних ресурсів продовольчого зерна 
врожаю 2011 року для Волині у 45,0 тис. тонн, було сформовано 
регіональний ресурс в обсязі 35,4 тис. тонн, шляхом укладання 
договорів на зберігання зерна для потреб області. 

Таким чином регіональний запас продовольчого зерна у 2011 
році становив 38,2 тис. тонн. Виходячи з цього, індикатор достатності 
запасів зерна склав 27,5 відсотка, по Україні - 23 відсотки, при його 
пороговому критерії 17 відсотків. Борошно, вироблене із зерна 
регіонального страхового запасу, розподіляється між 
хлібопекарськими підприємствами області, які випікають хліб за 
простою рецептурою та забезпечують хлібом населення області, в 
тому числі бюджетні заклади. 

Індикатор 4. Економічна доступність продуктів харчування. 
За даними головного управління статистики, у 2011 році 

сукупні витрати домогосподарств області становили 3391,37 гривні на 
місяць, що на 16 відсотків більше проти попереднього року. По 
Україні середні сукупні витрати за вказаний період склали 3456,01 
гривні та на 12,5 відсотка зросли до попереднього року. Із загальної 
суми домогосподарства витрачали на харчування 2007,62 гривні на 
місяць проти 1750,8 гривні у 2010 році. По Україні ці цифри 
становлять 1836,69 гривні та 1639,92 гривні відповідно. 

Отже, загальні сукупні витрати жителів Волинської області в 
цілому перевищують середні сукупні витрати по Україні. Однак, 
питома вага витрат на харчування у структурі сукупних витрати 
домогосподарств Волинської області у 2011 році становила 60,8 
відсотка, тоді як по Україні – 53,1. Більше ніж на Волині у структурі 
загальних витрат витрати на харчування займають лише у Рівенській 
області – 61,8 відсотка. 

Таким чином, індикатор доступності продуктів харчування  у 
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2011 році у Волинській області становив 60,8 відсотка при його 60-ти 
відсотковому граничному критерії. Порівняно із попереднім роком цей 
показник погіршився на 0,3 відсоткових пункти. У країнах Європи 
питома вага витрат на харчування у загальних витратах 
домогосподарств знаходиться в межах  20-25 відсотків. 

Індикатор 5. Фонд споживання окремих продуктів.  
Індикатор фонду споживання внутрішнього ринку 

розраховується як добуток річного середньодушового споживання 
певного продукту та середньорічної чисельності населення області, і є 
важливою складовою для складання балансів попиту і пропозиції та 
визначення продовольчої незалежності за окремим продуктом.  

Таблиця 2 
Фонд споживання основних продуктів харчування населення 

Волинської області тис.тонн 
Фонд споживання 

Продукти 2010р. 2011р. 
2011 рік у відсотках 

до 2010 року 
М"ясо та м"ясні 
продукти 52,1 52,2 100,2 

Молоко та молочні 
продукти 249,0 250 100,4 

Яйця, млн. шт. 252,5 280,7 111,2 
Хлібні продукти 134,5 132,4 98,4 
Картопля 187,9 190,8 101,5 
Овочі та баштанні 
продовольчі 
культури 

151,0 163,2 108,1 

Плоди, ягоди та 
виноград 39,8 44,3 111,3 

Риба та рибні 
продукти 12,7 12,2 96,1 

Цукор 37,6 38,9 103,5 
Олія 14,3 13,4 93,7 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В 
УКРАЇНІ 
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Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка 

 
В наш час зростає попит на екологічно чисті, безпечні продукти. 

В час ГМО досить гостро стало питання органічного виробництва в 
Україні. Ідея органічного виробництва полягає у повній відмові від 
застосування ГМО, антибіотиків, отрутохімікатів та мінеральних 
добрив. Це призводить до підвищення природної біологічної 
активності у ґрунті, відновлення балансу поживних речовин, 
підсилюються відновлювальні властивості, нормалізується робота 
живих організмів, відбувається приріст гумусу, і як результат – 
збільшення урожайності сільськогосподарських культур. 

Результатом органічного виробництва є екологічно безпечна 
продукція, вільна від ГМО та невластивих продуктам харчування 
хімічних елементів. Україна є аграрною державою. Проте за останні 
десятиріччя в Україні спостерігається катастрофічне руйнування 
сільгоспугідь та зниження родючості ґрунтів – основного джерела 
забезпечення продовольчої безпеки країни та добробуту сільського 
населення. Інтенсивність процесів руйнування і деградації ґрунтів 
внаслідок використання застарілих агротехнологій та недотримання 
фундаментальних законів та правил сільськогосподарської діяльності 
досягла небезпечного для економічної стабільності держави рівня. 

Велика частина сільськогосподарських підприємств України є 
збитковими, а значна частина сільськогосподарської продукції та 
продуктів харчування, що виробляються, не відповідають світовим 
стандартам якості та безпеки, що призводить до зменшення 
експортного потенціалу країни, високого рівня захворюваності та 
смертності населення та, як результат – до занепаду сільських 
територій. 
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Повільний та однобічний розвиток органічного виробництва в 
нашій країні спричинений наступними факторами: 

• незавершеністю створення законодавчої та нормативно-
правової бази, яка б чітко окреслила державну політику у сфері 
органічного виробництва, створила умови для законодавчого визнання 
та захисту органічних продуктів, формування національної системи 
сертифікації, затвердження правил та стандартів, а також системи 
державної підтримки та стимулювання розвитку органічного 
виробництва; 

• переважанням експорту та розвиненістю внутрішнього ринку 
та споживання сертифікованої органічної продукції ; 

• здебільшого виробляється та експортується 1-2 види 
органічної сільськогосподарської продукції сировинного типу, 
переважно зернові та олійні культури; виробництво іншої 
рослинницької продукції залишається на підпорядкованому рівні; 

• до виробництва органічної продукції задіяні здебільшого 
крупні сільськогосподарські підприємства, в той час як перехід малих 
та середніх господарств на органічний метод господарювання є доволі 
обмеженим; 

• виробництво тваринницької продукції згідно з органічними 
стандартами все ще відсутнє, існує лише інформація про наміри 
деяких сільськогосподарських товаровиробників започаткувати такий 
вид бізнесу; 

• переробка органічної продукції та виробництва органічних 
продуктів харчування знаходяться на початковій фазі розвитку, 
існують лише наміри вітчизняних та зарубіжних інвесторів 
започаткувати таке виробництво; 

• гуртова та роздрібна торгівля органічними продуктами все ще 
перебувають на початковому етапі розвитку. 

В Україні існує концепція державної Програми розвитку 
органічного виробництва в Україні. Метою Програми є забезпечення 
сталого розвитку аграрного комплексу України шляхом розвитку та 
підтримки ведення органічного виробництва, як одного з пріоритетних 
напрямків реалізації державної аграрної політики спрямованого на 
збереження та поліпшення родючості ґрунтів; забезпечення 
конкурентоспроможності української сільськогосподарської продукції 
в умовах інтеграції України у світовий економічний простір; сприяння 
збереженню здоров’я нації шляхом забезпечення населення якісними 
та безпечними сертифікованими органічними як продуктами 
харчування, так і іншими товарами; охорону навколишнього 
середовища та збереження біорізноманіття; створення належних умов 
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для розвитку сільських територій. Органічне сільське господарство 
має великий потенціал для покращення економічного, соціального та 
екологічного стану в Україні, воно сприяє комплексному розвитку 
сільської місцевості та поліпшенню здоров’я населення. Отже, в 
Україні існують усі передумови для розвитку та багатообіцяючого 
процвітання цієї важливої в наш час галузі. 
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За останні десятиріччя все більшого значення в системі споживчих 

цінностей людини набуває задоволення екологічних потреб. З кожним 
роком збільшується кількість людей, які зацікавлені не тільки в 
споживанні екологічно чистої продукції, але й переймаються шкідливим 
впливом людської діяльності на навколишнє природне середовище. 
Одним із шляхів вирішення екологічних проблем є органічне 
сільськогосподарське виробництво, яке має багато економічних та 
екологічних переваг, сприяє продовольчій безпеці держави, покращенню 
здоров’я нації в цілому та збереженню стану довкілля. 

Проблемам розвитку органічного сільськогосподарського 
виробництва присвятили свої публікації В.І. Артиш, О.В. Рудницька, Н.В. 
Бородачова, М.В Капштик, В.І. Кисіль, М.І Кобець, Є. Милованов та ін. 
Проте питання державного регулювання в органічному секторі з огляду 
на міжнародний досвід потребує подальшої розробки та дослідження. 

Органічний сектор активно розвивається, і в 2010р. об’єм 
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світового ринку екологічно чистої продукції становив 59,1 млрд. 
дол.США, натомість в 2009р. цей показник становив 54,1 млрд. 
дол.США [1, с. 25]. За даними Дослідного інституту органічного 
сільського господарства FiBL європейський ринок органічної 
продукції оцінюється в € 19,6 млрд. в 2010 р., для порівняння (2009р.) 
цей показник становив € 18,2 млрд., що на 7,7 % менше [2]. 

Порівняно зі світовими тенденціями, в Україні органічне 
виробництво знаходиться на початковому етапі розвитку. Так, в 
2011 р. за даними Дослідного інституту органічного сільського 
господарства FiBL площі зайняті під органічним виробництвом 
становили 270,32 тис. га, кількість операторів органічного 
виробництва становила 155 одиниць, водночас 2010 р. цей показник 
становив 142 підприємства. Звичайно зважаючи на потенціал 
аграрного сектора України це досить незначні показники, проте з 
кожним роком вони показують стабільне зростання. І якщо взяти до 
уваги, що площі під органічними угіддями становлять  0,65 % від усіх 
сільськогосподарських угідь, то стає зрозуміло що перспективи для 
розвитку в Україні органічного виробництва величезні.  

В Україні підтримку органічним учасникам ринку надає 
невелика кількість організацій, які мають не державну форму 
власності, серед яких основними є єдиний український сертифікуючий 
орган «Органік Стандарт», Асоціація органічних виробників «БІОЛан 
Україна» та Федерація органічного руху України. Декілька 
міжнародних органів надають постійну підтримку органічному 
сектору України у вигляді організації семінарів, тренінгів, 
конференцій, круглих столів, ярмарок, промо-компаній, до них 
входять Швейцарський державний секретаріат економічних справ 
SECO, Швейцарська агенція з розвитку та кооперації (SDC), 
міжнародні організації Канади, Німеччини та Нідерландів. 

Зарубіжний досвід свідчить, що на початкових етапах становлення 
органічного сектора, провідна роль належить державній підтримці та 
регулюванню. Наприклад, у Франції на перехідний період, який триває 
протягом п’яти років держава виділяє на кожен гектар землі дотацію в 
розмірі 200 євро. Також тут створено спеціальний фонд підтримки 
органічного землеробства, бюджет його становить майже 3 млрд. євро 
щороку (не враховуючи інвестицій ЄС). Крім того, різні спеціалізовані 
дотації, наприклад, на придбання біообладнання [3]. 

В Чехії фінансування органічного сектора почалося в 1990р. і 
субсидіювання тривало до 1992 р. Міністерство сільського 
господарства Республіки Чехія припинило виплату дотацій з 1993р. по 
1996 р., що призвело до застою в органічному секторі та зменшенню 
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сільськогосподарських угідь. Державна підтримка була відновлена в 
1998р. з розробкою спеціальної системи субсидіювання, яка полягала в 
нарахуванні балів кожному підприємству, і в залежності від кількості 
балів отримували відповідні розміри дотацій. З 2007р.  введено субсидію 
на гектар. Так, наприклад, за гектар орних земель субсидія становить 155 
євро, за пасовища –  71 євро, за площі під багаторічним насадженнями – 
849 євро [4, с. 18]. Результатом державної підтримки є збільшення 
сільськогосподарських угідь та зростання кількості виробників та 
переробників. У 2010р. в органічному секторі було зайнято 448 202 га, що 
становить 10,55 % від усіх сільськогосподарських площ, а кількість 
сертифікованих органічних ферм зросла з 963 господарств в 2006р. до 
3517 господарств в 2010р. [5]. 

Проаналізувавши досвід розвинених країн, важко 
недооцінювати значення державної підтримки в розвитку органічного 
сільськогосподарського виробництва. Особливо велике значення має 
субсидіювання під час конверсійного періоду, який може тривати до 
п’яти років, і під час цього періоду виробник реалізує свою продукцію 
як традиційну, і відповідно за нижчими цінами порівняно з органічною 
продукцією. Отже, на сучасному етапі становлення органічного 
сектора держава повинна відіграти визначальну роль для розвитку й 
формування ринку органічної продукції. Найважливішими заходами, 
які мають бути прийняті на державному рівні є: 

 запровадження законодавчого та нормативно-правового 
забепечення і розробка перспективного плану розвитку для органічного 
виробництва; 

 впровадження державної системи гарантування якості 
органічної продукції; 

 заходи, що передбачають субсидування виробників, за 
придбану спеціальну техніку та обладнання для переробки продукції; 

 забезпечення функціонування системи пільгового 
кредитування для фермерів, які займаються органічним виробництвом; 

 ввести погектарне субсидіювання, розмір якого залежить від 
місцезнаходження органічного виробництва; 

 розробка програми підтримки малих фермерських господарств 
протягом конверсійного періоду, яка полягає в кредитуванні на період 
проходження сертифікації та наданні консультативних послуг; 

 розвиток надійної інформаційної та статистичної бази даних; 
 проведення просвітницької роботи та рекламних акцій для 

підвищення обізнаності населення; 
 запровадження органічного харчування в школах та дитячих 

садках; 
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 розвиток ринку органічної продукції (проведення 
спеціалізованих ярмарок та виставок, створення спеціально відведених 
місць під реалізацію органічної продукції); 

 налагодження системи співпраці між учасниками ринку 
органічної продукції. 

Незважаючи на складне становище в органічному секторі нашої 
держави існує унікальна можливість не лише гарантувати продовольчу 
безпеку громадянам України та забезпечити робочими місцями 
сільське населення, а також стати одним зі світових лідерів з 
виробництва та експорту органічної сільськогосподарської продукції. 
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Виникнення екологічних проблем пов’язують із 

функціонуванням галузей національної економіки, серед яких, 
насамперед, слід виділити сільське господарство. 
Сільськогосподарська галузь є життєво необхідною, оскільки за її 
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рахунок формується понад 80 % фонду споживання. Водночас 
сільськогосподарське виробництво є найбільш природомістким та 
спричиняє значне забруднення довкілля. Дослідники відносять цю 
галузь до найбільш шкідливих для навколишнього середовища. 
Негативний вплив рослинництва полягає у трансформації значних 
площ природних екосистем, зменшенні площ степів та лісів, зміні 
кругообігу речовин і енергії в сільськогосподарських ландшафтах, 
ущільнення ґрунтів та руйнування їх структури, забрудненні і отруєнні 
довкілля та сільськогосподарської продукції. Тваринництво ж, у свою 
чергу, спричиняє порушення природних екосистем, ерозію пасовищ, 
забруднення довкілля органічною масою, забруднення атмосферного 
повітря шкідливими газами тощо. Використання мінеральних добрив, 
хімічних засобів захисту рослин і тварин, інших хімікатів призвели до 
негативних змін у ланцюгах екосистем та біологічного кругообігу, 
критичного стану довкілля, погіршення стану здоров’я людей та 
генних мутацій живих організмів. 

Екологічний стан найважливіших природних ресурсів, таких як 
вода, повітря, земля впливає на якість сільськогосподарської продукції. 
Використання мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і 
тварин, збільшення кількості автотранспорту та загальне збільшення 
техногенного навантаження на довкілля призвело до екологічної кризи. 
Тому при веденні органічного сільського господарства необхідно 
враховувати та ліквідувати причини забруднення не лише самої 
сільськогосподарської галузі, а й всіх інших. 

Для ведення органічного землеробства сільськогосподарські 
землі повинні відповідати певним вимогам щодо рівня їх забруднення 
шкідливими речовинами. Загальновідомо, що організація таких 
господарств є можливою після попереднього обстеження території їх 
землекористування на екологічну чистоту ґрунтів. Непридатними 
вважаються землі, забруднені до небезпечних меж важкими металами, 
пестицидами, хімічними речовинами. За деякими даними, в Україні 
залишилось чотири невеликих регіони, де можливе ведення 
вищеозначеної діяльності: північно-Полтавський (більша частина 
Полтавської області, крім регіонів, що прилягають до м. Кременчук та 
м. Комсомольск, північно-західні райони Харківської області, 
південно-західні райони Сумської області, південно-східні райони 
Чернігівської області та східні райони Київської і Черкаської 
областей); Вінницько-Прикарпатський (тягнеться широкою смугою 
близько 100 км від смт. Попельня Житомирської області до півночі 
Вінницької, Хмельницької та Тернопільської областей у напрямку до 
м. Львова); південно-Подільський (невелика південно-східна частина 



 152

Вінницької області, південно-західна частина Кіровоградської області, 
північ Миколаївської обл. та північна половина Одеської області) та 
північно-східно-Луганський (Міловський та Новопсковський райони 
Луганської області) [2, с. 30]. У наведених зонах довкілля не є 
забрудненим до небезпечних меж, що дозволяє ведення органічного 
сільського господарства. 

Для виявлення слабких сторін районів Житомирської області 
проведено аналіз екологічного стану атмосферного повітря, ґрунтів, 
водних об’єктів, наявність відходів та радіаційне забруднення. Для всіх 
груп дослідження були сформовані показники, що на нашу думку, мають 
найвагоміший вплив. По кожному з показників виводилась сумарна 
бальна оцінка виходячи із кількості районів (23). Таким чином було 
отримано загальний інтегральний показник забруднення кожного 
окремого району області, у якому відтворюється значення інших 
показників, скоригованих у відповідності до їх вагомості та інших 
чинників. 

Проведений аналіз екологічного стану довкілля Житомирської 
області у розрізі районів дає підстави стверджувати, що території області є 
неоднорідними за екологічними показниками. Тому було розроблено 
матричне групування районів Житомирської області за об’єктами та 
ступенем забруднення (табл. 1). Пропонується виділяти три групи 
відповідно до екологічного стану природних об’єктів. Для першої групи 
(високий ступінь забруднення) виділено райони, інтегральний показник 
екологічного стану яких знаходиться в межах від 17 до 23. Райони, що 
віднесені до групи із середнім ступенем забруднення мають інтегральний 
показник від 8 до 16. Відносно чисті райони увійшли до третьої групи 
(інтегральний показник 1-7). Ведення органічного сільського 
господарством повинно бути адаптованим до місцевих умов, середовища, 
культури та масштабів. Вплив повинен бути зменшений шляхом 
повторного використання, утилізації та ефективного управління 
матеріалами та енергією з метою підтримки та поліпшення екологічної 
якості продукції та ресурсів, що охороняються [3]. 

Зазначимо, що не всі райони Житомирської області можуть бути 
придатними для ведення органічного сільського господарства. 
Території , що є радіоактивно забрудненими, а особливо, які віднесені 
до зон відчуження (середня щільність забруднення становить 5 і 
більше) відносять до непридатних. Адже концепція вирощування 
екологічно чистої продукції рослинництва передбачає ведення 
господарства насамперед на екологічно чистих землях, не забруднених 
до небезпечних меж радіонуклідами. Тому вісім забруднених 
радіацією районів області не включено до наведеного вище 



 153

матричного групування. 
Таблиця 1 

Матричне групування районів Житомирської області за 
об’єктами забруднення 

Ступінь забруднення Об’єкт 
забруднення Високий (17-

23) Середній (8-16) Низький (1-7) 

Атмосферне 
повітря 

Попільнянський 
Бердичівський 
Житомирський 

Ружинський 
Андрушівський 
Радомишльський 
Чуднівський 
Коростишівський 
Вол.-Волинський 
Баранівський 

Брусилівський 
Червоноармійський
Любарський 
Черняхівський 
Романівський 

Земельні 
ресурси 

Брусилівський 
Чуднівський 
Ружинський 
Андрушівський 
Бердичівський 
Попільнянський 
Любарський 

Коростишівський 
Романівський 
Житомирський 
Радомишльський 

Баранівський 
Вол-Волинський 
Червоноармійський
Черняхівський 

Водні 
ресурси 

Вол.-Волинський 
Коростишівський 
Андрушівський 
Романівський 
Житомирський 
Бердичівський 

Черняхівський 
Радомишльський 
Любарський 
Баранівський 

Брусилівський 
Попільнянський 
Ружинський 
Червоноармійський
Чуднівський 

Накопиче-
ння 

відходів 

Радомишльський 
Чуднівський 
Любарський 
Житомирський 
Попільнянський 

Коростишівський 
Романівський 
Баранівський 
Андрушівський 
Черняхівський 

Брусилівський 
Червоноармійський
Бердичівський 
Вол-Волинський 
Ружинський 

Джерело: власні дослідження. 
 
Важливо пам’ятати, що райони з високим ступенем забруднення 

навколишнього середовища матимуть набагато довший перехідний 
період до органічного господарства. Території ж, які віднесено до 
третьої групи (середній ступінь забруднення) мають кращі 
перспективи. Тому у розрізі кожної з груп передбачається 
використання індивідуального підходу до формування екологічних 
програм у сільському господарстві.  
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Слід зазначити, що рівень використання земель в Україні зараз 
настільки критичний, що подальша деградація потенціалу земельних 
ресурсів у сільському господарстві може мати катастрофічні наслідки, 
які відповідним чином, безперечно, позначаються на загальному рівні 
продовольчої безпеки країни, здоров'ї нації тощо. Перехід до 
органічного сільського господарства не лише дасть можливість 
отримати чисту та безпечну продукцію галузі, а й покращити 
загальний стан населення. Також дозволить підвищити родючість та 
оздоровити ґрунти, зменшити площі земель підданих ерозії та 
створити оптимальний баланс між виробництвом рослинницької та 
тваринницької продукції. 
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Сільськогосподарське виробництво забезпечує населення 

продуктами харчування та, в свою чергу, стимулює розвиток інших 
сфер економіки. Що стосується землі, яка слугує основним ресурсом 
процесу виробництва сільськогосподарської продукції, можна 
спостерігати її поступову деградацію. Така ситуація пояснюється 
неузгодженими з екологією наявними системами землеробства. 
Причинами цього негативного явища є: не дотримання сівозмін, 
привнесення мінеральних добрив понад рекомендовану кількість, 
надмірне застосування хімічних речових у боротьбі зі шкідниками та 
хворобами рослин, глибока оранка, меліорація землі тощо.  

Альтернативним напрямом покращення ситуації є виробництво 
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сільськогосподарської продукції без використання хімічних речовин, 
тобто органічної продукції [1]. Водночас існує брак інформації у 
сільськогосподарських товаровиробників стосовно можливості 
вирощувати і реалізовувати органічну (екологобезпечну) продукцію. 
Екологічний консалтинг, як вид екологічних послуг, сприяє 
вирішенню питань, пов’язаних з інформуванням суб’єктів 
господарювання, а також населення щодо можливості виробництва 
сільськогосподарської продукції, споживання якої буде корисним для 
здоров’я, а виробництво – не обтяжливим для довкілля.  

Слід зауважити, що основними вимогами до процесу 
виробництва органічної продукції є: 

 вирощування органічного зерна тільки на полях, в які не 
менше як три роки не вносили агрохімікати та пестициди; 

 технічне оснащення підприємства має відповідати умовам 
виробництва органічної продукції; 

 не можливість обробки зерна методом фумігації; 
 у разі настання хвороби тварини заборона застосування 

антибіотиків; 
 годівля тварин тільки органічними кормами; 
 відсутність штучних умов у випасанні ВРХ тощо. 
Світова практика свідчить, що розвиток органічного 

виробництва почав набирати оберти у 70-х рр. ХХ ст. І здебільшого 
така ситуація пояснювалась турботою людей про стан свого здоров’я 
та членів родини, стан навколишнього природного середовища. У 
Німеччині, Франції, Італії, Швейцарії, Норвегії, Фінляндії органічна 
продукція вже давно стала популярною серед громадян. Її легко можна 
відшукати на полицях у супермаркетах та отримати додаткову 
інформацію щодо її корисності. Стосовно вітчизняного досвіду, то 
ними спостерігається зацікавленість з боку сільськогосподарських 
товаровиробників щодо можливості її вирощування. Останнім часом 
починає формуватись інфраструктура, проводиться робота щодо 
законодавчого регулювання даного питання. Вбачається за доцільне, 
можна виокремити основні чинники, що гальмують розвиток 
органічного землеробства в Україні: нерозвиненість мережі збуту 
органічної продукції; значні витрати на обов’язкову сертифікацію; 
додаткові витрати на запрошення іноземних інспекторів; собівартість 
органічної продукції вища за традиційну; менша урожайність зерна, з 
якої виробляють органічну крупу; великий відсоток (близько 50%) 
відбракування від загальної кількості органічного зерна; недостатня 
увага стимулюванню збуту органічної продукції; низький рівень 
обізнаності населення та сільськогосподарських товаровиробників 
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щодо виробництва та споживання органічної продукції тощо. 
Водночас попри ситуації, що склалася для розвитку органічного 

виробництва в Україні та розширення існуючого ринку органічної 
продукції є сприятливі умови та перспективи: наявність достатньої 
кількості площ сільськогосподарських угідь; висока родючість ґрунтів; 
сприятливі природно-кліматичні умови; зростання обсягів замовлень 
органічної крупи торговими точками; можливість експорту органічної 
крупи в країни Західної Європи; залучення до консультаційної 
підтримки досвідчених органічних виробників, можливість 
спілкування та обміном досвіду тощо.  

Як зазначалось вище, однією з причин гальмування розвитку 
органічного виробництва в Україні є відсутність інформованості щодо 
основ ведення такого виду діяльності. Інформацію щодо виробництва 
організації продукції можуть надавати дорадчі служби, які функціонують 
в Україні вже понад 10 років. Водночас як свідчать дослідження, до них 
звертається невеликий відсоток сільськогосподарських товаровиробників. 
Проведене анкетування серед голів сільських рад в Житомирський області 
охопило Радомильшський, Ружинський, Володар-Волинський, 
Коростишівський, Брусилівський, Житомирський, Попільнянський, 
Чуднівський та інші райони. Серед опитаних респондентів лише 28,3% 
звертались за консультаціями до дорадчих служб протягом останніх 5 
років. Основні питання щодо консультування стосувались: розвитку 
сільського зеленого туризму (20,0%), виробництва органічної продукції 
(13,3%), альтернативних та поновлювальних видів енергії (33,3%), 
менеджменту твердих побутових відходів (13,3%), інші питання (20,0%). 
Основні причини не звернення до дорадчих служб пояснюються: не 
обізнаністю щодо існування таких служб (65,8%), сумнівами щодо 
достовірності отриманих від таких служб інформації (23,7%), відсутністю 
необхідності використовувати отриману від таких служб інформації 
(2,6%), не довірою до їх фахівців (5,3%), інші причини (2,6%).  

Сьогодні, активізувалась діяльність суб’єктів господарювання 
що надають комплекс екологічних послуг. Спектр таких послуг 
різноманітний та багатогранний: від моніторингу оточуючого 
середовища (екологічна експертиза технологій вирощування 
сільськогосподарських культур, біологічна оцінка засобів захисту 
рослин та добрив), екологічного аудиту (комплексне обстеження 
фермерських господарств), флористики, озеленення, зеленого туризму 
до консультаційних послуг (надання рекомендацій щодо використання 
біопрепаратів, екологічної безпеки виробництва продукції 
рослинництва і тваринництва, інформаційного забезпечення щодо 
вирішення екологічних проблем, підвищення кваліфікації персоналу). 
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Екологічний консалтинг має на меті здійснення процесу навчання 
суб’єктів господарювання у сільському господарстві та сільського 
населення, підвищення їх кваліфікації, інформаційне забезпечення. 
Послуги екологічного консалтингу включають: екологічну оцінку 
існуючих технологій, природоохоронних заходів, перед проектне 
обстеження земельних ділянок, надання допомоги при виявленні 
бажання суб’єкта господарювання отримати екологічний сертифікат 
тощо [3, с. 44]. Важливими напрямами навчання та консультування 
товаровиробників в органічному землеробстві можуть бути наступні: 

 рекомендація щодо застосування нових біологічних засобів 
захисту рослин; 

 сприяння більш інтенсивному поширенню органічного 
землеробства; 

 навчання, з метою поширення знань щодо корисності комах-
фітофагів, деяких грибів та інших організмів; 

 підвищення здібностей фермерів аналізувати існуючу 
інформацію щодо виробничого процесу [5]; 

 створення методичних рекомендацій з органічного 
виробництва; 

 консультування з питань біодинамічних технологій в 
органічному виробництві; 

 проведення інформаційних заходів (семінарів, ярмарок, 
виставок, конференцій, брифінгів, вебінарів); 

 консультації щодо застосування дозволених засобів захисту 
в органічному землеробстві; 

 інформування щодо процедури сертифікації; 
 здійснення систематичних маркетингових досліджень 

споживчого ринку органічної продукції тощо. 
Завдяки екологічному консалтингу фермери стають більш 

впевненими у своїх діях, руйнуються певні стереотипи, зменшується 
страхи та ризики перед вирощуванням нової продукції, а саме 
органічної. З огляду на досвід Швейцарії та Фінляндії, в Україні 
фахівці з органічного землеробства можуть здійснювати підготовку в 
середніх, вищих навчальних закладах, а також шляхом підвищення 
кваліфікації, тобто відвідування відповідних курсів [5].  

Отже, як населення нашої країни, так як і вітчизняний 
сільськогосподарський товаровиробник не в достатній мірі 
поінформовані про негативний вплив вирощування 
сільськогосподарської продукції з застосуванням традиційної 
технології її вирощування та позитивні аспекти органічної продукції. 
Одним з напрямів подолання браку інформації є звернення до послуг 
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екологічного консалтингу. Результатом екологічної консалтингової 
діяльності є надані рекомендації щодо подальшого вдосконалення 
виробничого процесу на підприємстві з урахуванням екологічного 
чинника. Роль екологічного консалтингу для сільськогосподарських 
підприємств є значною, і його головне завдання полягає у ліквідації 
екологічної безграмотності. 
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На хвилі популяризації екологічного способу життя та 

зростання культури харчування питання виробництва органічних 
м’ясо-молочних продуктів послуговується все більш прискіпливою 
увагою української громадськості. Ринок органічних продуктів 
продовжує зростати та набирати обертів, кидаючи виклик глобальному 
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сповільненню розвитку економіки у багатьох країнах. Вартість 
світового ринку сертифікованих органічних продуктів у 2009 р. 
становила 54,9 млрд дол. Найбільшим є ринок США – з оборотом 
26,6 млрд дол., наступним – ЄС із річним оборотом у 26 млрд дол. 
Порівнявши дані показники з показниками 2005р. і 1999 рр. (33,2 млрд 
та 15,2 млрд відповідно), слід відмітити високі темпи зростання 
органічного ринку у світі. 

Центр маркетингових досліджень «Packaged Facts» (США) 
прогнозує, що обсяги продажу натуральних та органічних продуктів 
харчування і напоїв у США до 2015 р. зросте більше ніж удвічі. 
Компанія доводить, що у 2010 р. обсяг органічного ринку 
продовольства становив 39 млрд дол., в  2011 р. даний показник зріс на 
45% і прогнозується, що вартість органічного ринку США протягом 5 
років перевищить показник у 78 млрд дол., що майже на 50% більше, 
ніж весь світовий ринок органічних продуктів у 2010 р. [4]. 

Крім того, 15 лютого 2012 р. у Німеччині під час виставки 
«BioFach 2012» США та ЄС оголосили, що починаючи з 1 червня 
2012 р., сертифіковані органічні продукти з ЄС чи США можуть 
безперешкодно продаватись як органічні на територіях обох регіонів. 
Оголошена угода є офіційним партнерством між двома найбільшими 
гравцями органічного сектора. Нове партнерство сприятиме розвитку 
органічного сільського господарства в цілому, а також економічному 
зростанню в глобальному масштабі завдяки створенню нових аграрних 
підприємств та нових робочих місць. 

За визначенням Міжнародної федерації органічного 
сільськогосподарського руху (IFOAM) “Органічне сільське 
господарство – виробнича система, що підтримує здоров'я ґрунтів, 
екосистем і людей. Воно залежить від екологічних процесів, 
біологічної різноманітності та природних циклів, характерних для 
місцевих умов, при цьому уникається використання шкідливих 
ресурсів, які викликають несприятливі наслідки. Органічне сільське 
господарство поєднує в собі традиції, нововведення та науку з метою 
покращення стану навколишнього середовища та сприяння розвитку 
справедливих взаємовідносин і належного рівня життя для всього 
вищезазначеного”. 

Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що 
внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні почав 
розвиватись з 2006-2007 рр., склавши в 2008 році 600 тис. євро, в 
2009р. – 1,2 млн. євро, а починаючи з 2010-го даний показник зріс до 
2,4 млн. євро, а в 2011 р. – до 5,1 млн. євро [1]. Площа сертифікованих 
сільськогосподарських угідь в Україні, задіяних під вирощування 



 160

різноманітної органічної продукції, складає понад 1/4 мільйона 
гектарів і держава займає почесне двадцять перше місце серед світових 
країн-лідерів органічного руху (табл. 1). 

Таблиця 1 
Загальна площа органічних с.-г. угідь та кількість органічних 

господарств в Україні 
Рік 

Показники 2002 2006 2009 2010 2011 

2011 р. 
до 

2006 р. 
(+;-) 

Площа, тис. 
га 164,4 242,0 270,2 270,2 270,3 28,3 

Кількість 
господарств 31 80 121 142 155 75 

Середній 
розмір 
одного 
господ-
дарства, га 

5304,8 3025,4 2233,0 1903,0 1744,0 -1281,4 

 
Частка сертифікованих органічних площ в Україні складає 

майже 0,7% загальної площі сільськогосподарських угідь. Україна 
займає перше місце в східноєвропейському регіоні щодо 
сертифікованої площі органічної ріллі, спеціалізуючись переважно на 
виробництві зернових, зернобобових та олійних культур. 

Стосовно вітчизняної нормативної бази органічного 
виробництва, то у 2012 р. здійснено чергову спробу створити 
законодавчу основу для суб’єктів господарювання органічного 
напряму вже під час 9 сесії VI скликання ВРУ. Зокрема, 13.01.2012 р. 
до Верховної Ради було подано законопроект «Про виробництво та 
обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» 
(реєстраційний № 9707), підготовлений нардепом Ю. Кармазіним. 
18.01.2012 р. до ВР надійшов ще один проект ЗУ «Про засади 
органічного виробництва» (реєстраційний № 9707-1), ініційований 
Кабміном України і, відповідно до протоколу засідання КМУ від 
21.12.2011 р. № 93, був погоджений із зауваженнями Міністерства 
юстиції України та узгоджений з Адміністрацією Президента. Однак 
обидва документи були повернуті суб’єктам права законодавчої 
ініціативи на доопрацювання [3]. 

Нормативи ведення тваринництва в органічному 
сільськогосподарському виробництві у Європейському Союзі 
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визначено Постановою Ради ЄС 834/2007 та Постановами Єврокомісії 
ЄС 889/2008, 1235/2008 щодо органічного сільськогосподарського 
виробництва. Під дію Постанови ЄС 834/2007 щодо органічного 
сільськогосподарського виробництва підпадає ряд неперероблених 
сільськогосподарських культур та продуктів тваринництва та 
переробленої продукції рослинництва, призначеної для споживання 
людьми та годівлі тварин. Даний нормативний акт зобов’язує 
сільськогосподарські підприємства, що позиціонують себе у якості 
органічних, здійснювати діяльність  відовідно до природних циклів та 
систем життя через грунт, рослини та тварини у єдиній виробничій 
системі. При цьому суворо забороняється використання хімічно 
синтезованих речовин, ГМО, гормонів та опромінення. 

Зазвичай до органічного виробництва має перейти вся 
діяльність підприємства. У разі розподілу виробництва, підрозділи 
підприємства повинні чітко відмежовуватися один від одного. 
Перехідний період підприємства до органічного виробництва складає 
два роки. На підприємстві дозволяється максимальний об’єм – 170 кг 
азоту від тварин на гектар, що рівносильно утриманню двох корів на 
гектарі площі.  

Охорона здоров’я тварин в органічному сільському господарстві 
ґрунтується на загальновідомому принципі: будь-яку хворобу краще 
попередити, ніж лікувати. Використання хімічно синтезованих 
алопатичних ветеринарних препаратів чи антибіотиків дозволяється 
лише за призначенням ветеринара. Якщо хімічно синтезовані 
алопатичні ветеринарні препарати застосовувались більше двох разів, 
продукцію таких тварин визнають як традиційну. Використання 
стимуляторів росту та гормональних препаратів для контролю 
репродуктивної функції тварин знаходиться під забороною. Що 
стосується утримання, то тварини повинні утримуватися у стійлах 
безприв’язно і мати доступ до вигулу на відкритому повітрі, 
прив’язування худоби заборонено. За винятком поголів’я дрібних 
господарств (до 30 корів з телятами). 

Важливими принципом ведення скотарства в органічному 
сільськогосподарському виробництві постає превентивний, цілісний 
підхід до здоров’я тварин. Це закладає основу для отримання якісної 
продукції тваринництва в циклі багатофункціонального органічного 
підприємства. Скотарство є невід’ємною частиною органічного 
господарства. Утримувати тварин без наявності землі не дозволяється. 
Всі тварини підприємства повинні мати доступ до пасовищ і місць 
вільного вигулу. Якщо підприємство переходить до органічного 
методу, або ж має намір придбати звичайних тварин, перехідний 
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період для корів становить 6 місяців, а для ВРХ на відгодівлі цей 
термін подовжується до 12 місяців. Кожне господарство повинно 
використовувати адаптовані породи, здатні пристосуватися до 
середовища господарства. Допускається придбання самців плідників з 
традиційних господарств. З метою збільшення поголів’я можна 
купувати обмежену кількість тварин з неорганічних господарств (10% 
корів). 

Отже, основним стримуючими фактором розвитку органічного 
скотарства в Україні є відсутність законодавчого регулювання 
органічного сектора, оскільки відсутні правила та стандарти такого 
виробництва, правові засади державної підтримки та контролю. 
Відповідно, вітчизняні виробники проходять процедуру органічної 
сертифікації свого виробництва за діючими міжнародними 
стандартами, частіше за все – це норми Європейського Союзу. 
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З метою забезпечення умов для реалізації економічного 

потенціалу аграрні підприємства повинні взаємодіяти між собою, 
стати ланками цілісного ланцюга, тобто утворити життєздатні, 
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динамічні та повністю контрольовані ними структури, які забезпечать 
їх адаптацію та успішне функціонування у конкурентному ринковому 
середовищі. В контексті сучасних трансформацій до таких структур 
можна віднести кооперативні формування, які слід розглядати як 
важливий чинник соціальної стабільності та досягнення економічного 
зростання аграрних підприємств. 

Проблема становлення і розвитку сільськогосподарської 
кооперації є предметом дослідження відомих науковців. Зокрема, вона 
висвітлено в працях: В. Андрійчука, П. Гайдуцького, В. Гончаренка, 
В. Зіновчука, М. Маліка, В. Месель-Веселяка, П. Макаренка, 
Л. Мармуль, О. Могильного, Л. Молдаван, П. Саблука, Ю. Ушкаренко, 
О. Шпичака, В. Юрчишина та ін. Однак розвиток багатоукладності 
господарювання на селі зумовлюють необхідність подальших 
наукових досліджень у вказаному напрямі. 

Метою дослідження є визначення місця, ролі та перспектив 
розвитку виробничої кооперації в сучасному сільськогосподарському 
виробництві. В процесі дослідження використано загальнонаукові та 
спеціальні методи, зокрема: абстрактно-логічного – при визначенні 
сутності та ролі виробничої кооперації в аграрному секторі економіки; 
аналізу і синтезу – для визначення характерних особливостей 
виробничої кооперації; співставлення та порівняння – з метою 
виділення та обґрунтування особливостей та тенденцій розвитку 
сільськогосподарської виробничої кооперації. 

Агропродовольча сфера сформувалася та розвивається в результаті 
кооперативної взаємодії всіх її компонентів. Тому, для того, щоб 
зрозуміти закономірності функціонування та розвитку агропродовольчої 
сфери, необхідно системно дослідити її складові та зв’язки між ними. Це 
зумовлює важливість детальнішого дослідження питань аграрної 
політики, державного регулювання та сільського розвитку [11, с. 129]. 
Невід’ємною складовою ринкової економічної системи і важливою 
інституцією демократичного суспільства є сільськогосподарська 
кооперація. Це підтверджено досвідом практично усіх розвинених країн 
світу. Поряд з цим, окремої уваги заслуговує розгляд питання 
функціонування сільськогосподарської виробничої кооперації та її ролі в 
сучасному агропромисловому виробництві.  

Сільськогосподарські виробничі кооперативи беруть свій 
початок від колективних господарств. Їх поширенню в Україні сприяла 
аграрна реформа, яка зумовила реструктуризацію колективних 
сільськогосподарських підприємств. Правовою основою становлення 
кооперації в Україні стали Закон України “Про сільськогосподарську 
кооперацію” (1997 р.) та Указ Президента України “Про невідкладні 
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заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора 
економіки” (1999 р.) [7, 8].  

Слід зазначити, що на даний час виробничі кооперативи у 
більшості асоціюються з колишніми колгоспами або кооперативами, 
які виникли за часів перебудови, але саме такі утворення і не були 
справжніми кооперативами, тому що не відповідали їх суті. В цьому 
контексті важливого значення набуває дослідження місця і ролі 
виробничих кооперативів як однієї з форм господарювання. Адже, 
погляди провідних дослідників щодо їх доцільності в аграрному 
секторі є суттєво різними. Так, О. Роєнко вважає, що 
сільськогосподарські виробничі кооперативи створені в тих умовах, де 
збереглися колективістські настрої селян, матеріально-технічна база, а 
також відсутня можливість працевлаштування за межами 
підприємства [10, с. 22-26]. М. Пугачов зазначає, що, як правило, при 
реформуванні КСП організаційну форму кооперативів вибрали ті 
підприємства, які не вважали за необхідне кардинально змінювати 
умови їх функціонування. При цьому зміна форми організації бізнесу 
(КСП на кооператив) не привела до зміни керівників господарств [9, 
с. 9].  

Водночас, Ю Ушкаренко наголошує на тому, що кооператив не 
можна ототожнювати з колективним сільськогосподарським 
підприємством, оскільки КСП – це лише перехідна, недостатньо 
адаптована до ринкових умов організаційно-правова форма 
підприємництва із залишками певних елементів дисфункціональності 
колективного господарювання, яка заперечує господарську свободу 
кожного окремого учасника [12, с. 137].  

В. Зіновчук вказує на те, що створення виробничих 
кооперативів є кроком до більш досконалої організаційної структури 
сільського господарства [2, с. 381]. О. Могильний підтримує думку про 
те, що як перехідна форма господарювання виробничі кооперативи є 
найбільш прийнятними для проходження адаптаційного періоду 
членами кооперативу і остаточного визначення у майбутньому [5, с. 
16]. Л. Мармуль зазначає, що збереження цілісності майнових 
комплексів колективних підприємств зумовлює соціальний ефект 
кооперативів [4, с. 33]. Слід визнати, що в складних і нестабільних 
умовах переходу до ринкової економіки, виробничі кооперативи 
можна вважати прийнятними формами господарювання, які 
характеризуються як позитивними, так і негативними рисами. Проте, 
поряд з іншими формами господарювання, виробничі кооперативи 
мають достатньо суттєву перевагу, а саме здійснення соціальної 
функції, що є дуже важливим для сільськогосподарських 
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товаровиробників. 
М. Малік та П. Федієнко наголошують на тому, що у формі 

виробничих кооперативів можуть діяти корпоративні аграрні 
формування [3, с. 4]. Під поняттям “виробничого кооперативу” слід 
розуміти корпоративне підприємство, засноване шляхом 
добровільного об’єднання землі і майна окремих товаровиробників, з 
метою отримання доходу від спільних дій, організації демократичного 
управління і розподілу доходів та ризику відповідно до участі в 
підприємницькій діяльності, а також орієнтоване на максимальне 
задоволення інтересів (включаючи соціальні) членів, підзвітне їм та 
передбачає обов’язкову трудову участь членів кооперативу з 
дотриманням основних принципів сільськогосподарської кооперації 
[1, с. 57]. Слід, однак, звернути увагу на те, що згідно чинного 
законодавства засновники виробничого кооперативу одночасно 
повинні виступати і його працівниками. Корпоративна форма не 
передбачає безпосередньої трудової участі в діяльності підприємства. 
З огляду на це, кооперативи доцільно віднести до колективної, а не до 
корпоративної форми підприємницької діяльності.  

Виробничі кооперативи практично не існують у сільському 
господарстві розвинутих країн. Вони лише знайшли певне поширення в 
країнах, що розвиваються (головним чином в Африці і південно-східної 
Азії) та в окремих посткомуністичних країнах. Крім того, роль 
виробничих кооперативів зменшується і в країнах, що активно 
здійснюють ринкову трансформацію своєї економіки, особливо це 
стосується країн-кандидатів до вступу в ЄС. Це пояснюється труднощами 
в гармонізації інтересів членів-власників, низькою мотивацією, 
відсутністю можливості залучення інвестицій, протиріччям між 
прагненням до отримання прибутку та необхідністю збереження робочих 
місць та подальшим нарощуванням обсягів господарювання.  

Отже, можна погодитись з думкою про те, що існуючі сучасні 
виробничі кооперативи поки що не є перспективними утвореннями, 
оскільки в процесі реформування вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств відбулися лише формальні зміни, що не позбавили 
виробничі кооперативи економічних та соціальних проблем, 
пов’язаних з дефектами системи колективного господарювання. Поряд 
з цим, варто визнати, що вони мають місце на існування. Тому, можна 
стверджувати, що за умов докорінних змін у виробничій та 
організаційній діяльності даних формувань через певний час вони 
можуть зайняти відповідну нішу в аграрному секторі економіки 
України.  
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ДОСЯГНЕННЯ ОРГАНІЧНОГО РИНКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА 
ВІТЧИЗНЯНИЙ РАКУРС 

 
Т.Ю. Приймачук к.е.н., с.н.с., Т.А. Штанько, Т.Ю. Сітнікова  

Інститут сільського господарства Полісся НААН 
 
На Європейському просторі органічне виробництво бере свій 

початок з 90-х років та щорічно розширюється за обсягами 
споживання, постійно урізноманітнюючи асортимент органічних видів 
продукції.  

Провідні організації з питань органічної продукції (IFOAM, 
FiBL, The Datamonitor Group) обсяги ринку органічної продукції у світі 
оцінили на рівні 60 млрд. дол. США Екологічним виробництвом 
сільськогосподарської продукції та продовольства займаються близько 
1,8 млн господарств, які використовують 37,2 млн га. При цьому понад 
третини виробників знаходяться в Азії, Африці та Латинській Америці. 
За прогнозами, до 2014р. світове споживання органічної продукції 
збільшиться на 61% та досягне 97 млрд. дол. США.  

Згідно даних IFOAM найбільші ринки споживання органічної 
сертифікованої продукції (на душу населення) мають такі країни, як 
Швейцарія, Данія, Люксембург, Австралія, (рис. 1) [1]. 

Канада

США

Німеччина 

Швеція Ліхтенштейн

Австрія

Люксембург

Данія
Швейцарія

 
Рис. 1 Країни з найбільшим ринком споживання органічної 

сертифікованої продукції на душу населення, €, 2011р. 
 
Найбільші площі, зайняті під органічним виробництвом, 

розташовані в Австралії, Франції, Аргентині, рис. 2 [1]. 
Середньостатистичний рівень споживання органічної продукції 

у розвинутих європейських країнах складає 10–11%, в Україні поки що 
це лише 1%. 

Незважаючи на перевищення вартості органічних продуктів над 
традиційними на 40–50%, італійці щорічно витрачають на придбання 
органічних продуктів в середньому €25 на одну особу, швейцарці –  



 168

€105, датчани –  €51, шведи – €47.  
Велику нішу ці продукти не займають в жодній країні світу – 

вони формують свій ринок, який живе паралельно з ринком звичайних 
продуктів.  

В Україні органічна продукція здобуває все більшої 
популярності, адже вітчизняний споживач стає обережнішим та 
серйознішим при виборі продуктів харчування. Серед українців 
сьогодні стає модною тенденція переходу на здоровий спосіб життя, 
значною складовою якої є здорове харчування. Альтернативою 
делікатесам, виготовленим з додаванням стимуляторів смаку та інших 
шкідливих консервантів, стає їжа органічного походження. 
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Рис. 2 Динаміка сільськогосподарських площ країн світу, зайнятих під 

органічним виробництвом, тис. га 
 
На прилавках українських супермаркетів продукти з позначкою 

"екологічно чистий", "без консервантів", "біо" та "натуральний" 
зустрічаються сьогодні все частіше. Проте, іноді виробники 
використовують написи про екопродукцію як вдалий маркетинговий 
хід, зігравши на екологічних настроях, які стали актуальними в Україні 
після аварії на Чорнобильській АЕС. Однак, відповідний напис і 
висока ціна далеко не завжди означають, що продукт насправді є 
органічним. Причина в тому, що в українському законодавстві ще й 
досі відсутні державні стандарти та державна сертифікація органічної 
продукції. 

Спробу відрегулювати дане питання на державному рівні було 
розпочато ще у травні 2005р., коли у першому читанні Верховною Радою 
було прийнято законопроект "Про органічне виробництво". Однак далі 
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справа не пішла. Наступна спроба – квітень 2011 року, коли Верховна 
Рада ухвалила Закон "Про органічне виробництво", який мав набрати 
чинності з 1 січня 2012р., однак Президент України відхилив його та 
повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду до Парламенту. 
У 2012р. відразу два законопроекти на цю тему було зареєстровано у 
Верховній Раді (перший – депутатом-опозиціонером Юрієм Кармазіним, 
другий – Кабінетом Міністрів), але Президент знову наклав вето на закон. 
Вкотре питання залишилось відкритим, а виробники знову очікують 
появи "правил гри" для тих, хто хоче займатись виробництвом органічної 
сільгосппродукції, а термін «органічне виробництво» залишився ще не 
визначеним і не захищеним.  

На сьогоднішній день у сфері розвитку органічного 
виробництва України існують перешкоди, які потребують 
першочергового вирішення: 

- відсутність чинних нормативно-правових актів, що регулюють 
діяльність суб’єктів господарювання у сфері органічного виробництва; 

- низький рівень інформованості населення, товаровиробників, 
органів державної влади та місцевого самоврядування щодо можливостей 
та перспектив розвитку органічного виробництва у регіоні;  

- низький рівень обізнаності споживачів про доцільність 
споживання продуктів та їх позитивний вплив на організм людини; 

- складнощі при вирощуванні продукції – обмежене використання 
дозволених засобів; 

- недостатній рівень розвитку інституційної інфраструктури, 
необхідної для підтримки органічного виробництва; 

- низький рівень інвестування в органічне виробництво; 
- переробка української органічної продукції знаходиться на 

початковій стадії; 
- цільова аудиторія органічних продуктів – обізнані та небідні 

люди; 
- недостатній рівень професійних знань і досвіду господарюючих 

суб’єктів щодо ведення органічного виробництва у сучасних умовах та 
відсутність ефективної системи підготовки висококваліфікованих 
фахівців у сфері органічного виробництва; 

- відсутність підтримки з боку держави цього сектора. 
Однак ці проблеми не перешкоджають поступальному розвитку 

вітчизняного органічного виробництва. 
Відповідно до Державної цільової програми розвитку 

українського села на період до 2015р. планується стимулювати 
ведення органічного сільського господарства, створивши систему його 
сертифікації та збільшивши показник вирощування органічних 
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культур до 10%.  
На користь розвитку органічного виробництва в Україні 

говорять такі факти: наша держава має значні площі 
сільськогосподарських угідь, достатня природна родючість ґрунтів дає 
змогу отримувати високі врожаї без внесення мінеральних добрив та 
агрохімікатів, при органічному землеробстві значно менші затрати 
енергоресурсів (в умовах дефіциту власних є позитивним) та додаткові 
затрати живої праці (в умовах сільського безробіття є актуальним). 

Офіційні статистичні огляди IFOAM підтверджують, 
привабливість даного сектора агровиробництва в Україні. Якщо на 
початок 2003р. в Україні було зареєстровано 31 господарство, що 
отримало статус “органічного”, то наприкінці 2011р. нараховувалось 
вже 155 сертифікованих органічних господарств, а загальна площа 
сертифікованих органічних сільськогосподарських земель складала 
більше 270 тис. га, (рис. 3) [1]. 
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Рис. 3 Динаміка органічних сільськогосподарських площ, кількість 
сертифікованих органічних господарств та обсяги споживання 

сертифікованої органічної продукції в Україні. 
 
Органічний ринок України сьогодні можна віднести до 

олігополістичних, що свідчить про неможливість конкретного 
виробника впливати на нього. 

Більшість українських органічних господарств розташовані в 
Одеській, Херсонській, Полтавській, Вінницькій, Житомирській, 
Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях. 
Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що сучасний 
внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні почав 
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розвиватись ще з 2006–2007 рр., склавши у 2008 році 600 тис. євро, 2009р. 
– 1,2 млн євро, 2010 – 2,4 млн євро та у 2011 році – 5,1 млн євро [2]. 

Про розвиток вітчизняного органічного ринку говорить і той 
факт, що представники українського органічного сектору були 
представлені на найбільшій міжнародній виставці органічної продукції 
БіоФах-2013 (13-16/02/2013 в м. Нюрнберг, Німеччина) [3]. Українські 
органічні харчові продукти на стенді Швейцарської програми 
сприяння імпорту (SIPPO) експонували 6 компаній: ТОВ "Агрофірма 
«Поле» (Черкаська обл., органічні зернові, бобові), ТОВ «Галс ЛТД» 
(Чернівецька обл., органічний березовий сік та мікси), ПП НСНФ 
«Соєвий вік» (Кіровоградська обл., органічна соя), ТОВ «Чистий 
продукт-С» (Донецька обл., органічні фрукти, овочі, баштанні), ТОВ 
«Сумифітофармація» (Сумська обл., органічні лікарські трави) та ТОВ 
«Дарліссад» (Волинська обл., органічні ягоди). Більшість з них 
сертифіковані міжнародно-акредитованими сертифікаційними 
органами – «Органік стандарт» (Україна) та IMO (Швейцарія) 
відповідно до європейських стандартів органічного виробництва 
(Постанова Ради ЄС №834/2007).  

Якщо ринок виробників органічної їжі й надалі зростатиме, вони 
зможуть потіснити виробників захімізованої продукції, а це означає, що 
на наші столи частіше потраплятиме справді здорова та корисна їжа. 

У Житомирській області органічним виробництвом займається 
невелика кількість підприємств, які, в основному, вирощують та 
реалізують зернові й зернобобові культури, овочі, велику рогату худобу, 
виробляють молоко та м’ясо. Не розвинута сьогодні, на жаль, переробка 
та виготовлення готового органічного продукту. Переробні підприємства 
не готові адаптуватись до органічного виробництва з ряду причин: 

- малі об’єми продукції; 
- проблема якісної органічної продукції;  
- відсутність адекватної співпраці з виробниками;  
- віддаленість переробної інфраструктури;  
- висока собівартість переробки, пов’язана з відсутністю 

регулярного постачання сировини впродовж року. 
У ланці реалізації органічної продукції відсутні центри 

дистрибуції (спеціалізовані магазини). 
Виробництво органічних продуктів харчування – справа не з 

легких, оскільки кожен етап виробництва повинен відповідати 
вимогам і пройти ретельну сертифікацію. Однак, враховуючи тренди 
та попит, такі зусилля будуть виправданими. 

У Житомирській області розроблена Комплексна програма 
підтримки розвитку органічного виробництва Житомирщини на 2013-
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2015 роки, що є позитивним зрушенням до активізації розвитку даного 
сектору сільського господарства. Головною метою Програми є 
забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу регіону 
шляхом розвитку та підтримки ведення органічного виробництва. 

Будемо сподіватись, що реалізація заходів Програми сприятиме: 
підтримці малого та середнього бізнесу; вдосконаленню зворотного 
зв’язку між виробниками і споживачами; розбудові сільських 
територій та розвитку місцевих громад, поліпшенню іміджу області та 
інвестиційного клімату у регіоні, інтеграції Житомирщини в 
міжнародний органічний ринок. 

В останньому виступі Віктора Януковича на Генеральній 
асамблеї ООН у Нью-Йорку знову прозвучало те, що Україна ставить 
собі за мету нагодувати світ екологічно чистими продуктами. 
Принаймні у влади є розуміння перспективності виробництва подібних 
продуктів і сьогодні ми повинні активізувати вітчизняне органічне 
виробництво, для того, щоб передати здорову спадщину майбутнім 
поколінням. 
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Дніпропетровський державний аграрний університет 
 

Україна, як і інші держави світу, має певні диспропорції в 
розвитку регіонів. Посилення вимог децентралізації управління 
регіонами, поступовий перехід від короткострокового до середньо- і 
довгострокового планування регіонального розвитку з врахуванням 
основ сталого розвитку, вимагають удосконалення управління 
регіональною стратегією. Нажаль, інструменти державного управління 
регіональним розвитком, що традиційно використовувалися в Україні 
до цього часу, продемонстрували низку недоліків і не можуть 
вирішити проблеми депресивності окремих територій; відсутності 
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стимулів активізації місцевого виробництва, наявності окремих не 
залучених до активного господарського освоєння територій. 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 
року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 
21.07.2006 р. № 1001, визначила, що політика регіонального розвитку в 
Україні на сучасному етапі базуватиметься за такими основними 
принципами: програмування, концентрації, синхронізації дій, 
додатковості, субсидіарності, збалансованого розвитку,  партнерства, 
єдності [1]. У частині IV зазначено, що «основною метою Стратегії є 
створення умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів, 
забезпечення їх сталого розвитку на сучасній технологічній основі, 
високої продуктивності виробництва та зайнятості населення». 

Індекс конкурентоспроможності Дніпропетровської області  у 2012 
році, за результатами дослідження Фонду «Ефективне управління», 
становить 4,16. Вищий індекс мають лише м. Київ та Харківська область 
[2]. В той же час, ціною такого результату є високе техногенне 
навантаження, яке не сприяє формуванню сталого розвитку регіону. 

Таким чином, подальша успішна реалізація стратегії регіонального 
розвитку Дніпропетровщини не можлива без забезпечення врахування 
принципів сталого розвитку і без застосування «екологічно дружніх 
технологій», особливо в сільському господарстві. 

В умовах значної інтенсифікації сільськогосподарського 
виробництва, саме органічне агровиробництво забезпечує не лише 
досягнення продовольчої безпеки, а й успішне вирішення екологічних 
питань. Розвиток регіонального органічного агровиробництва 
залежить не лише від наявності земельних, біологічних та трудових 
ресурсів, основних засобів виробництва, наявності ринків збуту, а 
також від законодавчого та фінансового забезпечення з боку держави 
та підтримки місцевих органів влади. Поведінка операторів 
органічного ринку зумовлюється правилами, що діють на ринку 
органічної продукції та базується на тих чи інших стандартах 
органічного агровиробництва. 

В Україні відсутній законодавчий акт, що визначає поняття 
«органічне виробництво». Це унеможливлює фінансову підтримку в 
країні  виробників, які працюють дотримуючись правил виробництва 
органічної продукції та мають відповідні сертифікати. В той же час, 
владні структури Дніпропетровської та Житомирської областей 
виступили з ініціативою підтримки органічного виробництва в своїх 
регіонах. Це можна успішно втілити у життя, зазначивши органічне 
виробництво у програмах стратегічного розвитку регіонів.  
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Цікавим в цьому плані є досвід Франції, де на місцевому рівні 
виробники органічної продукції мають наступну підтримку:  

- органічний агровиробник має право на отримання субсидії в 
розмірі 2000 Євро, якщо площа в його обробітку не перевищує 5 га. 
Рішення про таку програму підтримки приймають органи місцевого 
самоврядування; 

- органи місцевого самоврядування можуть також сприяти 
розвитку органічного агровиробництва на своїй території за рахунок 
відшкодування плати за сертифікацію органічного агровиробництва; 

- органи місцевого самоврядування мають право прийняти 
рішення і  про 30% компенсацію вартості сільськогосподарської 
техніки типової для органічного агровиробництва. 

Врахування світового досвіду підтримки виробництва 
органічної продукції на регіональному рівні та його використання в 
Україні під час формування концепцій реалізації стратегій 
регіонального розвитку забезпечить формування такої регіональної 
стратегії, яка визначає та орієнтується на майбутні можливостях, 
мобілізує потенціал регіону і вирішує проблеми минулого. 
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Харківський національний технічний університет  
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Головним національним інтересом є сталий розвиток економіки 

та добробут громадян України. Забезпечення національних інтересів та 
економічної безпеки – найважливіші функції держави. Національна 
безпека України, як стан захищеності життєво важливих інтересів 
особистості, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз 
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– необхідна умова збереження та примноження духовних і 
матеріальних цінностей. 

У стратегічному плані економічну безпеку гарантує лише 
конкурентоспроможна економіка. Основне завдання держави в 
контексті забезпечення економічної безпеки - створення такого 
економічного, політичного та правового середовища й інституційної 
інфраструктури, які б стимулювали найбільш життєздатні 
підприємства, інвестиційні процеси, виробництво перспективних 
конкурентоспроможних товарів.  

Серед основних завдань аграрної політики є створення умов 
ефективного функціонування агропромислового комплексу з метою 
повноцінного забезпечення населення продовольством, а 
промисловості – сільськогосподарською сировиною в обсягах, 
необхідних для стійкого економічного зростання та соціального 
розвитку країни. Формувати його необхідно як систему організаційно-
економічних заходів та юридичних законів щодо забезпечення 
продовольчої безпеки країни з підвищенням ролі вітчизняного 
товаровиробника. 

Пріоритетний розвиток агропромислового комплексу як 
найважливішого гаранта продовольчої безпеки і соціально-
економічної стабільності суспільства передбачає створення умов для 
нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції до 
рівня, необхідного для задоволення науково обґрунтованих норм 
харчування. Актуальною проблемою продовольчої безпеки є 
забезпечення поступального розвитку аграрного сектора економіки. 
Критичний стан сільського господарства, яке залишається збитковим 
протягом останніх років, внаслідок чого знизилися можливості для 
розширеного відтворення та відбувається зниження рівня 
продовольчої безпеки. Низька віддача природно-ресурсного 
потенціалу, що використовується у сільському господарстві, 
пояснюється, насамперед, відсутністю ефективного власника, 
безгосподарним ставленням до землі, недосконалими технологіями 
виробництва, недотриманням науково обґрунтованих норм ведення 
землеробства, хибною практикою максимального залучення земель до 
обробітку, недостатнім внесенням мінеральних добрив, 
необґрунтованою ціновою політикою, відсутністю достатньої кількості 
сільськогосподарської техніки та її низькою якістю, невиконанням 
природоохоронних заходів. 

Глобальним і пріоритетним завданням на сучасному етапі 
історичного та суспільного розвитку як на світовому, так і 
національному рівнях є задоволення потреб людей у продовольстві для 
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гідного рівня харчування, поліпшення здоров’я та подовження 
тривалості життя нинішнього і майбутніх поколінь. Дефіцит білка у 
харчуванні населення виникає через споживання середньо- і 
низькобілкових продуктів, ліквідується – за рахунок високобілкових 
інгредієнтів. 

Основу світових і національних ресурсів рослинного білка, 
придатного для харчового використання, становлять зернові, 
зернобобові, білково-олійні та інші культури, які виробляють в 
аграрному секторі економіки. Серед високобілкових джерел за 
тривалий історичний період у загальному обсязі виробленого білка як 
на світовому, так і національному рівнях збільшилася частка білково-
олійних, зменшилася  зернобобових культур [2]. 

Поліпшення харчування населення є глобальною соціально-
економічною проблемою, невідкладність розв’язання якої потребує 
консолідації зусиль по формуванню продовольчих білкових ресурсів 
на світовому, регіональному та національному рівнях. Передумовами 
розв’язання цієї проблеми є парадигмальний прорив у суспільній 
свідомості щодо визначення пріоритетного значення високобілкових 
рослинних ресурсів, нові концептуальні підходи до розуміння 
необхідності випереджуючих темпів їх виробництва для забезпечення 
повної потреби населення у білку, що потребує об'єднання зусиль і 
ресурсів людства у цьому напрямку, подальшого стабільного розвитку 
аграрного сектору економіки, їх ефективного розподілу у процесі 
міжнародної торгівлі. 

Зернове господарство України є стратегічною і найбільш 
ефективною галуззю народного господарства. Зерно і вироблені з 
нього продукти завжди були ліквідними, оскільки вони становлять 
основу продовольчої бази і безпеки держави. Природно-кліматичні 
умови та родючі землі України сприяють вирощуванню всіх зернових 
культур і дають змогу отримувати високоякісне продовольче зерно в 
обсягах, достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і формування 
експортного потенціалу. Разом із тим, подальший розвиток галузі 
вимагає ґрунтовної економічної оцінки, перегляду цілого ряду позицій 
щодо технічно-технологічних, організаційно-економічних та ринкових 
умов функціонування всього комплексу. 

На зниження обсягів та виробництва зерна в останні роки 
суттєво вплинули складні погодно-кліматичні умови та недостатнє 
матеріально-технічне забезпечення, тому виникла необхідність у прий-
нятті ряду нормативно-правових актів, якими визначені напрямки 
розвитку сільського господарства та державного контролю за 
наповненням і функціонуванням вітчизняного ринку зерна, а саме: 



 177

Закон України “Про зерно та ринок зерна в Україні”, який визначає 
державну політику щодо розвитку ринку зерна як пріоритетного 
сектору економіки агропромислового комплексу України, 
спрямований на створення правових, економічних та організаційних 
умов конкурентоспроможного виробництва і формування ринку зерна 
для забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, 
насіннєвому та фуражному зерні, нарощування його експертного 
потенціалу. 

У розвитку багатьох галузей економіки нашої держави, і 
насамперед сільського господарства, дуже важливу роль відіграє 
збільшення обсягів виробництва зерна. Це пояснюється його 
винятковим значенням та різнобічним використанням. Зерно та 
продукти його переробки є основою харчування людей: воно є 
незмінним кормом при виробництві продукції тваринництва, а також 
основною сировиною для переробної промисловості. Зерно є 
важливим експортним продуктом і має забезпечувати значні 
надходження валютних коштів державі. Адже в процесі зберігання 
зерно майже не втрачає своєї якості а, отже, придатне для створення 
державних резервів продуктів харчування та кормів. 

Обсяги виробленого зерна в країні визначають рівень розвитку 
зернового господарства. Але у свою чергу на обсяги виробництва 
зерна впливають такі важливі фактори як розмір посівних площ, їх 
структура і урожайність. Основною метою економічної стратегії 
розвитку агропромислового комплексу України є неухильне 
піднесення матеріального рівня життя населення. Досягнення цієї мети 
вимагає насамперед вирішення продовольчої проблеми на основі 
підвищення економічної ефективності сільськогосподарського 
виробництва. Тому основне завдання сільського господарства полягає 
в забезпеченні подальшого зростання і сталості виробництва для 
повнішого задоволення населення в продуктах харчування і 
промисловості – в сировині. 

Підвищення ефективності зернового господарства пов’ язане з 
впливом на його розвиток великої кількості факторів: хімізація, 
меліорація, виведення нових сортів, підвищення загальної культури 
землеробства. В зв’ язку з тим, що перелічені фактори не рівнозначні 
по ступеню впливу на збільшення виробництва зерна і потребують 
різних розмірів капіталовкладень та поточних затрат, важливо, куди 
будуть спрямовані ці капіталовкладення. 

Практично проблема продовольства для людини існувала 
завжди. Це одна з найдавніших глобальних проблем. Голод як крайній 
її прояв і величезне соціальне лихо знекровлював людей і в давнину , і 
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в середні віки, і в нові, й навіть у новітні часи. 
Продовольча проблема належить до категорії глобальних тому, 

що для її розв`язання недостатньо зусиль окремих держав, а потрібне 
добре налагоджене співробітництво всіх країн, незалежно від їхнього 
суспільного ладу. Зрештою, на ній органічно зав`язані інші глобальні 
проблеми сучасності – демографічна, екологічна, енергетична та ін. 
Більшість дослідників убачають у продовольчій проблемі 
багатопланове явище, яке справляє вплив на всі сторони суспільства і 
тому має розглядатися у взаємозв’язку з економічною системою, 
політичним ладом, національними традиціями господарювання тощо. 

У сучасному світі спостерігається нерівномірність у 
виробництві та споживанні продуктів харчування. В країнах, де 
недостатній розвиток сільськогосподарського виробництва, як 
правило, і виникають проблеми з продовольством. Поряд із зерновими 
культурами важливу роль відіграють олійні культури, виробництво 
яких стратегічно важливе не лише для підтримання продовольчої  
безпеки, але і енергетичної та екологічної складових національної 
безпеки України. Економічна ефективність виробництва продукції 
олійних культур є результатом сукупного впливу технологічної 
ефективності та дії ринкового механізму[1]. 

Вирощування олійних культур є важливою складовою стратегії 
економічного розвитку держави. Протягом останнього десятиріччя 
спостерігається стала тенденція розширення посівних площ олійних 
культур в аграрних підприємствах, що  зумовлено вигідністю їх 
вирощування порівняно з іншими сільськогосподарськими 
культурами. Україна займає провідні позиції з виробництва насіння 
соняшнику, забезпечуючи в окремі роки 15-16% його 
загальносвітового обсягу. Виробництво сої та ріпаку донедавна 
залишалося поза увагою аграріїв, проте останніми роками воно також 
почало динамічно розвиватись. Перспективність соєвого ринку, 
вигідність вирощування цієї культури, відсутність проблем зі збутом 
продукції приваблює дедалі більшу кількість сільськогосподарських 
підприємств. Проте темпи зростання виробництва сої в Україні значно 
відстають від потреб внутрішнього ринку.   

Наявність сприятливих грунтово-кліматичних умов для 
вирощування основних олійних культур, значний економічний 
потенціал створюють необхідні умови для організації ефективного 
виробництва олієсировини. Фактором, що стримує реалізацію 
наявного потенціалу та підвищення економічної ефективності, є 
екстенсивний характер розвитку виробництва продукції олійних 
культур, насамперед соняшнику. Розширення площ під цією 
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культурою понад науково обґрунтовані норми призводить до 
виснаження ґрунтів, втрати їх родючості, негативно впливає на 
урожайність культур, що вирощуються після такого попередника.  

Різним аспектам ефективного функціонування аграрного 
виробництва, питанням економічної ефективності, розвитку 
виробництва окремих олійних культур присвятили праці відомі 
вітчизняні вчені Благодатний В.І., Вишнівський П.С., Гайдуцький П.І., 
Губський Б.В., Зіновчук В.В., Коваленко Ю.С., Колузанов К.В., Лазня 
В.І, Мармуль Л.О., Митченок О.О., Перегінець В., Побережна А.А., 
Саблук П.Т., Червен І.І. та інші науковці. Актуальними завданнями 
нині є оптимізація структури посівів олійних культур з урахуванням 
регіональних особливостей. Поглибленого вивчення вимагає аналіз 
доцільності виробництва і використання біодизельного палива з 
насіння ріпаку в контексті енергетичної безпеки країни [5]. 

Розвиток галузі на перспективу передбачає суттєве підвищення 
рівня інтенсивності, що дозволить знизити собівартість і 
трудомісткість виробництва на одиницю продукції. Необхідним є 
використання науково обґрунтованих систем сівозмін, які створюють 
умови ефективного використання та підвищення родючості землі. 
Передбачено обмеження частки соняшнику як надзвичайно вимогливої 
культури, що виснажує грунт, повернення його у сівозміну не раніше, 
ніж через 8-10 років і, навпаки, розширення посівів сої та ріпаку як 
альтернативних олійних культур. 
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университет сельского хозяйства имени Петра Василенко 
 
За последние 10 лет производство органической продукции 

превратилось в отдельную коммерческую отрасль, проявляясь в 
развитых странах как важный экономический и политический фактор. 
Объем мирового рынка органической продукции в 2009 году превысил 
60 млрд. долларов. Средний темп его роста составляет 10-15 % в год. 
По органическим технологиям во всем мире обрабатывается 30,4 млн. 
га земли. В настоящее время крупнейшими производителями 
органической продукции являются Австралия и Европейский Союз. В 
Восточной Европе лидерами по производству органической продукции 
стали Венгрия, Чехия и Польша. 

Можно сказать, что органический продукт – это, прежде всего, 
его органический способ производства. Поэтому, в сфере «органик» 
(так неофициально принято называть органическую продукцию – от 
англ. organic), центральное место занимает сельское хозяйство или 
аграрное производство. Именно из сельскохозяйственного 
предприятия начинает свой путь органик. Международное 
законодательство дает такое определение органической продукции: 
«это продукция, полученная в результате ведения сертифицированного 
органического производства в соответствие с требованиями 
стандартов и правил органического производства». В таких 
органических стандартах регламентируется процедура сертификации 
сельскохозяйственных органических предприятий, а так же порядок их 
контроля [1, c. 39-43]. 

В Украине необходимо создать условия для развития рынка 
органической продукции, сертифицированной по международным 
Стандартам. Органические технологии – это гарантия стабильности 
производства и рынка для производителя, сертификация – гарантия 
качества и безопасности продуктов для покупателя. 

Украина имеет огромный потенциал для производства 
органической продукции: богатые черноземы, благоприятные 
климатические условия, передовые научные разработки. 

Сертификация производства органической продукции: 
 определяет статус производителя и повышает доверие 

потребителя к органическому сектору; 
 подтверждает то, что все стадии производства, хранение, 
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упаковка и транспортировка прошли инспекцию в соответствии с 
требованиями Стандартов; 

 дает право производителю маркировать продукцию, 
используя знаки, подтверждающие ее происхождение из 
органического хозяйства; 

 открывает производителю доступ в отдельный сектор рынка 
со специальной ценой; 

 защищает потребителя от обмана и фальсификации товара 
на рынке [2, c. 71-73]. 

В 2009 году Украина вошла в пятерку стран-лидеров по 
выращиванию органической пшеницы, площадь под которой 
составила 50423 га. Так, площади сельскохозяйственных угодий по 
выращиванию органической пшеницы по странам мира в 2009 году 
составили: Италия – 21 %, Америка – 17 %, Канада – 11 %, Германия – 
9 %, Украина – 7 %, остальные страны – 35 % [3, c. 10]. 

В мире уже 10 % населения потребляет органическую 
продукцию. В Украине это количество значительно меньше. Но со 
временем в стране будет появляться все больше органических 
продуктов. Украинские производители стараются подготовить 
отечественного потребителя к пониманию необходимости выбирать 
натуральные экологически чистые и безопасные продукты. 

Органический продукт – это особый способ производства, 
особое качество, особая польза и особая цена. Цена на мировом рынке 
на органические продукты может быть выше от 20 до 40 % по 
сравнению с аналогичными продуктами. Производители объясняют 
такую стоимость дополнительными затратами, связанными с 
особенностями производства и необходимостью сертификации. 
Органическое производство требует дополнительных человеческих 
затрат. Процедура сертификации длительная, сложная и недешевая. 
Чаще всего, органические производители – это небольшие 
предприятия, а значит, все расходы приходятся на относительно 
небольшой объем продукции. Большинство органических продуктов 
имеют более короткий срок годности – это увеличивает затраты на 
хранение. Расходы органического фермера зависят еще и от того, 
насколько земля была подвержена влиянию агрохимии до перехода на 
органику и сколько времени и усилий требуется для восстановления 
естественного микробиологического баланса земли. 
Западноевропейские органические производители утверждают, что 
стоимость могла быть еще выше, если бы они не получали дотации и 
льготы от государства [4, c. 28]. Поэтому органическую продукцию 
может позволить себе не каждый покупатель. Исходя из этого, 
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существует много препятствий по продвижению таких видов 
продукции. Для таких товаров, как органические продукты, 
недостаточно просто информирования потребителей о выходе данного 
товара на рынок, так как серьезным фактором, сдерживающим спрос, 
является высокая ценовая премия. Ко всему этому прибавляется еще 
один очень значимый фактор – многие потребители не знают, чем 
отличаются полезные для здоровья товары от товаров, изготовленных 
экологически и социально ответственным образом. Кроме того, по 
результатам проведенных исследований ведущих специалистов, 
покупатели не уверены в высоком качестве (потребительских 
свойствах) органической продукции. В данном случае необходимо 
оказывать более тонкое влияние на потребителей посредством 
маркетинговых коммуникаций, и снижать тем самым порог 
потребительской неуверенности.  Предлагается это сделать на 
следующей основе:  

 использовать выделенные потребительские ценности, при 
создании коммуникационных сообщений и выборе канала 
коммуникации;  

 исследовать сенсорные реакции потребителей, применять их 
при разработке комплекса маркетинговых коммуникаций; 

 изучать имеющиеся знания потребителей о товаре, 
разрабатывать обучающие программы. 

Необходимо принимать во внимание и возможную 
двойственную роль маркетинговых коммуникаций. Действительно, с 
одной стороны, экологическая реклама – это вид социальной рекламы, 
с другой стороны, реклама экологически ориентированных товаров, 
должна подчеркнуть экологические преимущества фирмы, ее 
продуктов или услуг. В любом случае каналы коммуникации должны 
соответствовать нескольким условиям: 

- максимально охватывать разные целевые аудитории, быть 
экологически приемлемыми;  

- по возможности выполнять определенную социальную 
функцию.  

Поэтому, можно подитожить, что целью коммуникационной 
политики является не только совершение покупки экологического 
товара и формирование высокой степени привлечения к органическим 
продуктам компании, но и социальное развитие экологической 
культуры целевой аудитори, максимизация влиянии экологической 
информации на потребителя за счет взаимодействия с контактными 
аудиториями внешней маркетинговой среды.  
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Інституціональні зміни в економічній та соціальній сферах – 

невід’ємна складова всієї історії людства. Інституції регулюють 
суспільні відносини, за допомогою яких забезпечується структура, що 
сприяє створенню порядку та зменшенню невизначеності у процесі 
обміну. Вони відображають взаємозв’язок між державним ладом та 
економікою, а також наслідки цього зв’язку для економічного 
зростання [3, с. 114]. 

Об’єктивно, що формування системи інституціонального 
забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки в Україні 
не може відбуватися відособлено від глобальних екологічних проблем, 
необхідність вирішення яких і мотивує світову спільноту до укладення 
численних природоохоронних конвенцій [2, с. 38]. Як відомо, будь-яка 
виробничо-господарська структура функціонує у певному 
інституціональному середовищі, безпосередньо взаємодіючи з ним та 
впливаючи на нього. Тому, при дослідженні інституційного 
середовища, що сформувалося в аграрному секторі економіки країни у 
ході трансформаційних процесів в економіці та інших сферах 
життєдіяльності людини, проявляється вплив формальних і 
неформальних інституцій на ефективність функціонування 
господарюючих суб’єктів, зокрема тих, які здійснюють виробництво 
органічної сільськогосподарської продукції, що забезпечує 
збалансований стан екосистеми та є запорукою сталого розвитку 
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економічної і соціальної сфери суспільства. 
На нашу думку, збереження природних ресурсів у процесі 

господарювання слід розглядати в комплексі з необхідністю підвищення 
технічного рівня та впровадження ресурсозберігаючих, екологічно 
безпечних технологій, чому сприятиме впровадження інституту 
економіко-правової відповідальності щодо забезпечення відтворення 
родючості земель сільськогосподарського призначення їх власниками і 
користувачами, організаційно-економічний механізм органічного 
сільськогосподарського виробництва, оптимізації фітосанітарного стану 
земель та вдосконалення агротехнологій. Саме з цих причин подальша 
економічна діяльність у сфері органічного господарювання можлива лише 
у відповідних інституціональних межах. 

Таким чином, перспектива розвитку сфери органічного виду 
господарювання полягає в імплементації принципів охорони 
навколишнього природного середовища та раціонального 
використання природних ресурсів у процеси сільськогосподарського 
виробництва. Її можна реалізувати за умови визначення переліку 
інститутів органічного господарювання, що забезпечують інтеграцію 
сільськогосподарського виробництва та природно-ресурсної сфери, до 
якої можна віднести інститути такого спрямування: екологічного, 
економічного, соціального, базового (табл. ).  

Таблиця 1 
Інститути органічного господарювання, які забезпечують інтеграцію 
сільськогосподарського виробництва та природно-ресурсної сфери 
Вид інституцій Інститути органічного господарювання 

органічної стандартизації та сертифікації 
ліцензування 
екологічного аудиту та моніторингу 
субсидування та штрафних санкцій 
кредитування та оподаткування 
страхування та компенсацій 

Формальні 

правової відповідальності та влади 
громадського контролю 
освіти і виховання 
екологічної самосвідомості 
професійної самосвідомості 
етики та моралі 

Неформальні 

культурних цінностей 
Джерело: адаптовано автором за [1; 4]. 
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Системоутворюючими елементами перелічених інститутів є 
цінності, які мають поділятися учасниками інституціональних 
відносин у сфері органічного виробництва [1, с. 212]. Дотримання 
норм усіма учасниками інституту є визнанням його легітимності, 
корисності, раціональності. Лише за цієї обставини можна забезпечити 
відповідальність, функціональність та стійкість дії окремо взятих 
інститутів. 

Особливої уваги заслуговує інститут влади, який відноситься до 
офіційних, оскільки поступово від безпосереднього володіння і 
розпорядження природними ресурсами інститут влади має 
зосередитися на створенні умов для організації комплексного, 
ефективного їх використання у виробничому секторі та гарантованому 
забезпеченні населення безпечною і якісною продукцією 
сільськогосподарського виробництва. На сьогодні інститут влади у 
сфері аграрного природокористування репрезентований низкою 
інституцій виконавчої влади з ієрархічною структурою та напрямами 
діяльності, органами місцевого самоврядування, яким інститут делегує 
повноваження щодо здійснення контролю за використанням та 
охороною природних ресурсів [4, с. 95]. 

Слід відмітити, що загальне призначення вказаних інститутів 
органічного виробництва полягає в наступному: 

– регламентуванні механізмів регулювання 
природокористування та охорони довкілля; 

– стимулюванні господарської діяльності та 
відповідальності; 

– формуванні збалансованого інституціонального 
середовища органічного виробництва; 

– реновації неформальних соціальних інститутів: 
екологічного виховання, інформаційної пропаганди цілей 
збалансованого еколого-економічного розвитку та формування на їх 
основі екологічно освіченого й поінформованого суспільства з 
екологічно культурною спадщиною. 

Усі вище зазначені інститути покликані сприяти підвищенню 
якості природокористування та безпеки харчування населення, 
забезпечуючи при цьому реалізацію принципу раціонального 
природокористування у сфері сільськогосподарського виробництва. 
Відповідно, інституціональне середовище розвитку органічного 
сільськогосподарського виробництва, під яким розуміємо 
упорядковану сукупність формальних та неформальних інституцій, що 
визначають і регулюють соціально-культурні, фінансово-економічні, 
нормативно-правові й політичні параметри розвитку органічного 
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сільськогосподарського виробництва, утворює механізм, який 
відображає систему суспільно-виробничих, фінансово-економічних та 
регуляторних взаємозв'язків. 

Таким чином, можна стверджувати, що інституціональне 
забезпечення розвитку виробництва органічної сільськогосподарської 
продукції є фундаментальною базою аграрного природокористування, 
що впливає на тісноту взаємозв’язку суб’єктів господарювання з 
природним середовищем та детермінує характер інституціональних 
змін у сфері використання природних ресурсів. Інституціональні зміни 
є рушійними трансформаційно-модифікаційними процесами 
забезпечення якісних перетворень атрибутів сталого 
природокористування, моделювання вектору розвитку та рівня 
інтенсивності використання природних ресурсів. Тому, в контексті 
аграрного напряму економічної діяльності, при вдосконаленні 
інституціонального середовища органічного сільськогосподарського 
виробництва слід опиратися на: соціально-економічні та екологічні 
інтереси суб’єктів господарювання, рівень розвитку ринкової 
кон’юнктури у галузі; рівень розвитку ринкової інфраструктури; 
правову підтримку та захищеність суб’єктів органічного виду 
господарювання; забезпеченість галузі фінансовими ресурсами; попит 
населення на продукти харчування, промисловості – на органічну 
сільськогосподарську сировину; характер використання та можливості 
відтворення природно-ресурсного потенціалу галузі; дієвість 
функціонування системи моніторингу стану навколишнього 
природного середовища; рівень впровадження суб’єктами 
господарювання ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій 
у сільськогосподарському виробництві. 
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Органічне сільське господарство («біологічне» та «екологічне») 

– це цілісний та системний підхід, заснований на ряді процесів, що 
забезпечують сталий розвиток екосистем, безпечні продукти 
харчування, хороше живлення рослин, благополуччя тварин та 
соціальну справедливість. В Україні розвиток органічного 
виробництва продукції знаходиться лише на стадії становлення. Так, 
державною цільовою програмою розвитку українського села на період 
до 2015 року від 19.09.2007 р. №1158, передбачено: довести обсяг 
частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції 
сільського господарства до 10% [1]. 

Слабкий розвиток органічного виробництва продукції, особливо 
продукції тваринництва зумовлений по-перше, недосконалістю 
законодавчої і нормативно-правової бази; по-друге, проблемами у 
формуванні національної системи сертифікації, стандартів, тощо; по-
третє, відсутністю ефективної системи державної підтримки та 
стимулювання органічного виробництва.  

Слід відмітити, що перші кроки в цьому напрямі вже зроблено, 
так, прийнятий 18 вересня 2012 р. Закон України «Про виробництво та 
обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» 
визначив правові, економічні та соціальні основи виробництва та обігу 
органічної сільськогосподарської продукції та сировини, заходи 
контролю та нагляду за такою діяльністю і спрямований на 
забезпечення справедливої конкуренції та належного функціонування 
ринку органічної продукції та сировини, покращення основних 
показників стану здоров'я населення, збереження природного 
навколишнього середовища, раціонального використання ґрунтів, 
забезпечення раціонального використання та відтворення природних 
ресурсів, а також гарантування впевненості споживачів у продуктах та 
сировині, маркованих як органічні [2]. 

Однак основні проблеми розвитку органічного виробництва: 
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створення інституційної інфраструктури, а саме - сертифікаційних 
установ, асоціацій виробників органічної продукції та відповідної 
торговельної мережі; недостатня кількість інформаційно-
консультаційного забезпечення, наукових досліджень та освітніх 
можливостей і компетентних дорадчих служб; потреба в інтеграції до 
існуючих міжнародних структур з метою полегшення доступу на 
зовнішні ринки; недостатня фінансова підтримка з боку держави; 
відсутність маркетингових досліджень ринків органічної продукції 
залишаються невирішеними. 

Потрібно зазначити, що українське органічне виробництво 
розвивається головним чином на ентузіазмі та коштах ініціативних 
фермерів-підприємців, які розуміють: органічний продукт розширює 
доступ до міжнародних ринків збуту, де більші прибутки. Тому з 
кожним роком кількість підприємців, що займаються вирощуванням 
органічних продуктів, їх переробкою та реалізацією, зростає. 
Прикладом ефективного розвитку органічного виробництва продукції 
тваринництва є «Сварог Вест Груп» представлений підприємствами, 
основними видами діяльності яких є молочне скотарство та 
виробництво біогумусу. Наразі у складі корпорації функціонує 22 
ферми у Хмельницькій та Чернівецькій областях, а за кількістю 
поголів’я ВРХ компанія вийшла на показник 13 525 голів. Станом на 
кінець 2012р. тваринницькі господарства «Сварог Вест Груп» 
утримували 9,8 тисяч голів молодняку ВРХ та 3,6 тисячі особин 
дійного стада. Впродовж 2013р. заплановано збільшення кількості 
продуктивного поголів’я на 46,7% за рахунок власних ресурсів 
(перехід ремонтного молодняку до продуктивного стада). 
Тваринницькими комплексами Сварогу щодня виробляється більш ніж 
51 тонна екологічно чистого молока, 70% якого відповідає вищому 
ґатунку, а 25% пройшли тестування та отримали сертифікат на 
виробництво продукції дитячого харчування. У 2013р. заплановано 
збільшення щоденного надою до 65 тонн у заліковій вазі. 
Тваринницькі господарства корпорації мають статус племінних заводів 
з розведення абердин-ангуської, української білоголової та української 
червоно-рябої молочної породи, а також племінного репродуктора з 
розведення української чорно-рябої молочної породи. Підвищенню 
ефективності галузі молочного скотарства сприяє селекційно-племінна 
робота з вдосконалення породних і продуктивних якостей худоби [3]. 

Для організації господарства з органічним виробництвом 
молока в Україні існує чимало організацій, які можуть надати 
консультаційні послуги, окрім того існують проекти, за якими 
сільськогосподарські товаровиробники можуть отримати матеріальну 
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підтримку під сприятливі відсотки чи мати безповоротну допомогу. 
Так реалізується канадсько-український проект підвищення 
конкурентоспроможності молочного сектора України, що передбачає 
допомогу в сумі 140 тис. грн. під 3% річних на будівництво ферм 
сімейного типу (від 10 до 30 корів). Обов’язковою умовою  участі у 
цьому проекті є наявність досвіду з утримання худоби, кількість землі 
з розрахунку 1,5 га на 1 голову худоби, техніку для обробки цієї землі і 
членство у молочарському кооперативі. Учасники за допомогою 
дорадчої служби складають бізнес-план, який проходить екологічну та 
фінансову експертизу. Український державний фонд підтримки 
фермерських господарств надає фермерам, які бажають розвивати 
тваринництво, під заставу майна безвідсоткові кредити на суму до 
250 тис. грн. Проект «Агро-Львів» виділяє гранти і допомагає малим 
молочарськими господарствам (до 20 корів) у розмірі 40 % покрити 
витрати на виробництво і переробку продукції [4]. 

Для реалізації вітчизняного органічного виробництва в 
аграрному секторі потрібно: створити відповідну нормативно-правову 
базу; забезпечити його пріоритетність відносно традиційного 
сільського господарства шляхом прийняття відповідних державних і 
регіональних програм розвитку; забезпечити належний науковий 
рівень ведення органічного сільського господарства шляхом залучення 
освітньої та консультаційної системи; залучити фінансово-кредитні 
установи та приватний сектор для збільшення фінансування; 
поліпшити інвестиційний «клімат» для залучення коштів; визначити 
першочерговість розроблення та впровадження інноваційної техніки і 
технології внаслідок налагодження взаємовигідної співпраці 
виробників інноваційної й органічної продукції; забезпечити 
створення необхідної інфраструктури ринку органічної продукції та 
передбачити економічну, екологічну і соціальну відповідальність всіх 
його учасників.  
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 
М’ЯСА ТА М’ЯСОПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Ю.В. Самойлик, к.е.н., доцент  

Полтавська державна аграрна академія 
 
Якість продукції – це першооснова забезпечення її 

конкурентоспроможності. Неякісна продукція швидко буде витіснена з 
ринку її аналогами, що мають кращі якісні характеристики. Особливо 
актуальним це питання є для харчових продуктів, які здебільшого є 
нееластичними за ціною. Останнім часом вимоги споживачів до якості 
харчової продукції суттєво зростають, про що свідчать результати 
маркетингових досліджень та опитувань. Це вимагає удосконалення 
менеджменту якості на аграрних підприємствах.  

Досить складним питання якості є для сільського господарства, 
оскільки дана продукція використовується на наступних етапах її 
обробки, тому властивості сільськогосподарської продукції 
переносяться на кінцевий продукт харчової промисловості. 

Важливо розмежувати поняття “якість” та “безпечність” 
продукції, які взаємозалежні, але мають різний зміст. Якість – це 
комплексна характеристика властивостей об’єкта (у даному випадку 
продукції), які в сукупності та окремо відповідають нормативним та 
споживчим вимогам. Безпечність – це характеристика продукції, яка 
передбачає співвідносне порівняння вмісту елементів, які негативно 
впливають на життєдіяльність споживача, до їх нормативного 
значення у певному обсязі продукції. Отже, саме безпечність продукції 
закладено в основу якості, удосконалення якої немає меж.  

У сільському господарстві безпечність продукції можна 
опосередковано ідентифікувати з її екологічністю, оскільки саме вміст 
залишків пестицидів, гербіцидів та фунгіцидів формує критерії оцінки 
продукції в даному напрямі. Таким чином, у цій галузі основною 
виробництва якісної та безпечної продукції є система технологій, що 
використовується у виробничому процесі. У рослинництві йдеться про 
механізм обробітку ґрунту, захисту посівів від шкідників, бур’янів і 
хвороб. У тваринництві досягти безпечності та якості продукції 
складніше, оскільки виробництво м’яса – це вторинний процес у 
системі взаємодії сільськогосподарських галузей. Кінцевий м’ясний 
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продукт є результатом поєднання результатів галузі рослинництва із 
системою технологій у тваринництві (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель процесу органічного виробництва м’яса та 
м’ясопродукції 

 

Джерело: розроблено автором 
 
Для досягнення високого рівня якості, безпечності та 

екологічності продукції тваринництва, у рослинництві мають бути 
застосований органічний тип виробництва. Тоді якісні властивості 
м’ясної продукції будуть формуватися на основі споживання 
органічних кормів. Важливим є те, що одночасне застосування 
органічних технологій у рослинництві і тваринництві формують 
замкнутий цикл виробництва органічної сільськогосподарської 
продукції. При цьому необхідно чітко контролювати зовнішні входи в 
цю замкнуту систему, оскільки в сучасних умовах досить складно 
налагодити повне внутрішнє виробництво необхідної 
сільськогосподарської сировини (посівного матеріалу, насіння, 
елементи кормового раціону тварин тощо). 

Кінцевою продукцією у тваринницькому комплексі є м’ясо-
ковбасні вироби. Не зважаючи на те, що основною сировиною у їх 
приготуванні може бути органічно вироблене м’ясо, за рахунок інших 
складових рецептури дана продукція може мати неекологічний 
характер. Тому необхідним є підвищення нормативних вимог до 
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виробництва харчової продукції, зокрема м’ясної, як на рівні 
виробництва, так і на рівні переробки. 

Для регулювання процесу органічного виробництва м’ясної 
продукції необхідна міцна і досконала нормативно-правова база. 
Наразі її складає Закон України “Про якість та безпеку харчових 
продуктів і продовольчої сировини від 6.09.2005. № 2809-ІV” [1], 
стандарти Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН на м’ясо [5]. 

Певний поштовх у розвиток органічного тваринництва 
здійснило прийняття стандарту СОУ ОЕМ 08.002.35.069 “Продукти 
переробки молока та м’яса – екологічні критерії оцінки життєвого 
циклу” 18 жовтня 2012 р. під час засідання в Орхуському центрі 
Міністерства екології та природних ресурсів України. Прийнятий 
стандарт увійшов до системи екологічної сертифікації та маркування 
продукції першого типу (тобто системи добровільної екологічної 
сертифікації), яка почала розвиватися в Україні з 2003 року згідно з 
вимогами міжнародного стандарту ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024). До 
цього система вже налічувала 45 екологічних стандартів [3]. Таким 
чином, м’ясна або молочна продукція, яка відповідатиме даному 
стандарту, може бути позначена знаком “зеленого журавлика”, що є 
своєрідною маркетинговою перевагою такої продукції. 

Керівні положення з виробництва, переробки, маркування і 
збуту органічних харчових продуктів викладені в Кодексі 
Аліментаріус – збірнику міжнародно схвалених стандартів на харчові 
продукти, розроблених під керівництвом FAO, спрямованих на захист 
здоров’я споживачів. Так, зокрема “Органічні харчові продукти” 
додатку 1. “Принципи органічного виробництва“ у п.Б. “Тваринництво 
і продукти тваринництва” зазначено, що управління органічним 
тваринництвом повинне бути орієнтоване на використання природних 
методів розмноження, зведення до мінімуму стресу худоби, 
профілактику хвороб, поступове скорочення використання 
алопатичних ветеринарних засобів на хімічній основі (у т.ч. 
антибіотиків), годівлі тварин продуктами тваринного походження 
(наприклад, м’ясним кормовим борошном) і підтримка здоров’я 
тварин та їх благополуччя [2]. 

Необхідним є прийняття Закону України “Про засади 
органічного виробництва” (проект Закону України від 18.01.2012 
№ 9707-1) [4], у якому мають бути чітко регламентовані та мотивовані 
механізми виробництва органічної продукції, зокрема м’ясної.  

Отже, органічне виробництво продукції тваринництва, зокрема 
м’яса та м’ясопродукції нині перебуває у стадії розвитку. Це складний 
процес, який вимагає налагодження тісного взаємозв’язку з 



 193

органічним рослинництвом та суміжними галузями сільського 
господарства та харчової промисловості. Органічне тваринництво має 
розвиватися відповідно до нормативно-правової бази, основу якої 
мають становити відповідні як національні, такі і міжнародні 
стандарти. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ 
ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
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Інститут агроекології і природокористування НААН 
 
Головним мотивом вдосконалення організаційного механізму 

виробництва та реалізації органічної сільгосппродукції є зростаючий 
рівень конкуренції та посилення її при вступі України до СОТ. Тому, 
вихід та подальше утримання товаровиробників на ринку органічної 
сільськогосподарської продукції в умовах відсутності відповідного 
регулюючого законодавства на сьогодні досить складне, що сприяє 
формуванню спілок товаровиробників за територіальною ознакою 
задля захисту власних інтересів. При цьому виробництво й переробку 
органічної продукції доцільно здійснювати на екологічно сприятливих 
територіях з урахуванням природно-кліматичних і технологічних 
факторів, а також дальності перевезень до споживача. 

Об’єднуючись, виробники органічної продукції беруть на себе 
зобов'язання виконувати рішення органів управління, перш за все 
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вищого органу – загальних зборів, оскільки це відповідає загальним 
інтересам всіх учасників асоціації. Сільгоспвиробники зберігають 
самостійність і незалежність всередині спілки, здійснюючи операції з 
власної волі і у своїх інтересах.  

Для фінансування маркетингових досліджень, забезпечення 
необхідною інформацією, оплати науково-дослідних, дослідно-
конструкторських і технологічних робіт на основі відповідних 
договорів, що укладаються спілкою в загальних інтересах, можуть 
створюватися централізовані фонди із внесків засновників. При цьому 
можливо: 

 поліпшення управління виробництвом (за кордоном це є 
однією з ключових причин об'єднання товаровиробників); 

 збільшення капіталу та ефективніше його використання; 
 використання виробничих ресурсів без шкоди для довкілля; 
 зниження витрат на здійснення маркетингових заходів; 
 об'єднання коштів з метою проведення науково-дослідних 

робіт, просування товару, підвищення репутації; 
 розширення ринку з метою ефективнішої реалізації 

органічної сільгосппродукції; 
 забезпечення матеріально-технічного обслуговування, 

економічної, організаційної, технологічної єдності учасників у процесі 
виробництва, переробки й реалізації органічної продукції. 

Основною метою створення спілки є забезпечення ефективності 
виробництва та реалізації органічної сільськогосподарської продукції. 
Відповідно до даної мети необхідно вирішувати наступні завдання: 

 досягнення високої конкурентоспроможності органічної 
сільгосппродукції; 

 формування єдиної збутової та цінової політики; 
 підвищення ефективності виробництва й управління 

всередині сільгосппідприємств – членів спілки. 
Організаційну структуру спілки виробників органічної 

сільськогосподарської продукції можна представити вертикально 
інтегрованими підприємствами та фінансово-кредитною організацією, 
яка здійснює всі кредитні й розрахункові операції (рис. 1). 

Значна частина виробленої органічної сільськогосподарської 
продукції (40–45%) може реалізовуватися через магазини виробників і 
переробників, що дозволить скоротити транзакційні витрати й торгові 
націнки, 35–40% – планується продавати і обмінювати через оптову 
базу-магазин за спеціальними схемами розрахунку із системами 
знижок, 25–30% – через спеціалізовані супермаркети. 
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Рис. 1. Організаційна структура спілки виробників органічної 
сільськогосподарської продукції 

 
На наш погляд, центральна компанія, адміністративні будівлі, 

оптовий склад-магазин повинні бути розміщені поблизу великих міст, 
зокрема, Києва, Дніпропетровська, Харкова, Рівного тощо. Загальна 
площа, необхідна для кожного такого будівництва, складе мінімум 4–
4,5 га. Вартість нового будівництва торговельних і складських 
приміщень, а також облаштування офісних приміщень та території з 
під'їзними шляхами відповідно до органічних вимог складе близько 
20 млн. грн.; оренда одного терміналу на ринку з відповідною 
інфраструктурою складе близько 1 млн. грн. на місяць. На першому 
етапі розвитку спілки товаровиробників можлива оренда приміщення. 

Лейтмотивом роботи спілки має виступати якість (протягом всього 
життєвого циклу продукції), яку слід розглядати як важіль, доступний 
співробітникам на будь-яких рівнях підприємства, що діє на благо 
споживачів, працівників, ділових партнерів і суспільства в цілому. 

На рівні лінійних підрозділів (бригади, ферми) якість праці 
оцінюють їх керівники. У їх функції входять контроль виконання 
завдань, встановлення об'єктивної оцінки якості особистої праці 
кожного виконавця і якості продукції за затвердженими параметрами й 
стандартам, підготовка та узгодження нормативно-технічної 
документації, параметрів і стандартів якості праці та продукції, 
розробка робочих й поточних планів і заходів, спрямованих на 
покращення якості, організація їх виконання. 

Діяльність підприємств з виробництва і переробки органічної 
продукції повинна бути націлена на своєчасне попередження 
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відхилень від органічних вимог даного виду господарювання. Велику 
роль в управлінні якістю праці і продукції відіграють функціональні 
служби підприємств. Зокрема, агрономічна служба розробляє заходи 
щодо впровадження прогресивних сівозмін, системи підготовки ґрунту, 
догляду за посівами сільськогосподарських культур, впровадженню 
кращих сортів, підтримці суворої технологічної дисципліни. 
Зооветеринарна служба розробляє заходи щодо впровадження передових 
технологічних процесів в тваринництві, утримання та догляду за худобою, 
поліпшення племінної роботи, дотримання раціонів і норм відгодівлі 
тощо. Економічна служба розробляє критерії оцінки якості праці та 
продукції, здійснюючи контроль застосування технічно обґрунтованих 
норм виробітку та розробляючи і впроваджуючи матеріальне 
стимулювання за підвищення якості тощо. Інженерна служба має сприяти 
підвищенню якості всіх видів механізованих робіт і рівня ефективності 
машинно-тракторного парку, організовуючи заміну застарілої техніки і 
устаткування та забезпечуючи її раціональне використання, регулярний 
технічний догляд, якісне зберігання і ремонт тощо. Важливу роль відіграє 
також відділ реклами та стимулювання збуту, узгоджена робота якого з 
відділом маркетингових досліджень дозволить освоїти нові сегменти 
ринку сільськогосподарської продукції. До функцій проектованої 
служби маркетингу слід віднести: 

 вивчення попиту та пропозиції на ринку органічної 
сільгосппродукції; 

 сегментування ринку та визначення ємності окремих 
сегментів; 

 визначення потенційних можливостей учасників спілки; 
 реалізація товарної та цінової політики; 
 організація товарообороту і збуту органічної продукції; 
 система формування попиту і стимулювання збуту. 
Тобто, служба маркетингу повинна проводити скоординовану 

ринкову політику, впливаючи на ринкові процеси. 
Лабораторія, служба контролю та сертифікації на основі 

лабораторних досліджень, здійснення виробничого контролю та 
відповідності органічним стандартам проводять оцінку якості 
пропонованої споживачеві продукції. 

Оптові бази мають вирішувати наступні завдання: 
 надавати всім виробникам органічної продукції рівні 

можливості стійкого виходу на цивілізований конкурентний ринок; 
 забезпечувати єдине обладнане місце для здійснення 

купівлі-продажу органічної сільгосппродукції; 
 спрощувати і прискорювати рух продукції до кінцевого 



 197

споживача, суттєво зменшуючи або виключаючи роль посередників у 
торгівлі; 

 забезпечувати достовірною інформацією щодо попиту, 
пропозиції та споживчої якості органічної сільгосппродукції. 

При наявності в регіоні оптових баз, що спеціалізуються на 
органічній сільськогосподарській продукції, товаровиробники такої 
продукції мають право обрати різні варіанти збуту: самостійно 
реалізовувати продукцію на оптовому ринку чи передавати її оптовику 
для реалізації, або відправляти до магазину. Таким чином, оптовий 
продовольчий ринок – це завершальна ланка в ланцюзі виробничого 
циклу органічної сільськогосподарської продукції. Усі його структурні 
підрозділи працюють на кінцевий результат – задоволення потреб 
населення у якісних та безпечних продуктах харчування. 

Так, магазин-склад при оптовій базі може являти собою 
приміщення, обладнане рядами стелажів і холодильного обладнання, 
діяти за принципом самообслуговування, що дозволяє покупцеві мати 
доступ до всіх товарів. Також для вирішення проблеми якості та 
збереження продукції необхідно використовувати Тельферну систему 
з підйомно-транспортними засобами, що забезпечить простоту 
обслуговування, повну механізацію та автоматизацію навантаження 
продукції й оплати за неї. Об'єднання виробників, переробників і 
реалізаторів усуває необхідність так званої накрутки цін на кожному 
етапі руху продукції, забезпечуючи мінімізацію витрат протягом її 
життєвого циклу, що дозволяє максимізувати прибуток при реалізації 
кінцевого продукту. Механізм утворення ціни в інтеграційному 
підприємстві, на відміну від ціноутворення в самостійних організаціях, 
дозволяє за рахунок зниження трансакційних витрат і відсутності 
накрутки збільшити загальний прибуток та доходи кожного з 
учасників. Інформаційно-консультаційна служба сприятиме 
впровадженню прогресивних технологій у виробництво, забезпечуючи 
інформацією, надаючи консалтингові послуги, а також укладаючи 
договори з науково-дослідними та освітніми установами на 
проведення спільних досліджень і їх практичне застосування. 

Таким чином, удосконалення організаційного механізму 
виробництва органічної продукції шляхом формування та 
функціонування спілок товаровиробників сприятиме подальшому 
розвитку даного виду господарювання, забезпечуючи зростання 
зацікавленості господарюючих суб’єктів у виробництві органічної 
продукції завдяки можливості отримання вищої норми прибутку за 
умови мінімізації виробничих витрат та задоволення споживчого 
попиту на такі продукти. 
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ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
В.М. Микитюк, к.е.н., професор 
В.Ф. Шукалович, к.е.н., доцент 

Житомирський національний агроекологічний університет 
 

Оперуючи поняттям «органічна продукція» необхідно зазначити 
про суттєві відмінності у його розумінні в сучасній українській науковій 
думці, уявленнях споживачів та виробників сільськогосподарської 
продукції. Дана невизначеність, насамперед, пов’язана із законодавчою 
неврегульованістю органічного питання в Україні, що призводить до 
виникнення цілого ряду проблем при організації виробництва та реалізації 
продукції, що вважається органічною. 

Розгляд вітчизняних і зарубіжних досліджень засвідчує, що 
виробництво органічної продукції пов’язане із забезпеченням певної 
унікальності технологічного процесу порівняно із існуючими 
технологіями, що забезпечує мінімальний вплив на навколишнє 
середовище та максимальне використання «природних технологій». 
Відтак, оцінка міри даного впливу залишається надзвичайно 
суб’єктивною, а отже потребує незалежної оцінки, яку зазвичай 
здійснюють сертифікаційні компанії. Виробництво та реалізація 
органічної продукції є особливим видом бізнесу, який характеризують 
специфічні ознаки. Зокрема, відсутність належної законодавчої бази в 
Україні значно розширює можливості щодо застосування органічного 
маркування на кінцевій продукції або ж позиціонування продукції, як 
органічної, без відповідного підтвердження. Це значно посилює 
невизначеність на ринку та збільшує ризики інвестицій у «легальне» 
органічне виробництво. 

Іншою особливістю органічного виробництва є те, що 
продукція, яка є його результатом, повинна бути реалізована кінцевим 
споживачам та відповідати їх потребам, які носять індивідуальний 
характер. Власне, вирощуючи рослинницьку продукцію або 
виробляючи молоко та м’ясо як органічні, сільськогосподарський 
виробник розраховує на участь у перерозподілі доходів, які 
формуються в результаті додаткових витрат споживачів за отримання 
певних ціннісних характеристик кінцевої продукції. Це, з одного боку, 
потребує формування в свідомості покупців усталених образів про 
продукт, який він купує, а з іншого – технологічного забезпечення та 
контролю в ланцюгу його виробництва. 

Отже, вказані вище фактори невизначеності ринку, специфікації 
органічного продукту, а також необхідність брендингу та контролю на 
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всіх ланках технологічного процесу значно посилюють вимоги до 
координації діяльності підприємств – від процесу сільськогосподарського 
виробництва до роздрібної торгівлі. В даному контексті вертикальна 
інтеграція є ключовою організаційною стратегією, що може забезпечити 
успішний та ефективний рух продукції до споживача та розподіл 
грошових коштів у зворотньому напрямку. Відтак, позитивними 
проявами вертикальної інтеграції в процесі організації виробництва 
органічної продукції є наступні:  інформація  щодо зміни споживчих 
вподобань передається до нижчих ланок продуктового ланцюга значно 
швидше, що дає змогу уникнути необгрунтованих операційних витрат 
та скоротити операційний цикл формування продовольчої органічної 
продукції;  знижуються трансакційні витрати, що пов’язані із 
економічними втратами при веденні переговорного процесу, 
недобросовісної поведінки контрагентів, диктату цін ланками ланцюга, 
що занаходяться ближче до споживачів; процес контролю якості 
продукції здійснюється централізовано, що максимізує можливості 
виробництва продукції із запланованими якісними показниками. 

Таким чином, в результаті дослідження встановлено, що  
проблеми координації господарської діяльності, що пов’язані із 
невизначеністю зовнішнього ринкового середовища та необхідністю 
забезпечення статусу органічного на весь маркетинговий ланцюг 
формування продукції можуть бути вирішені за допомогою 
вертикальної інтеграції. Дана організаційна стратегія дозволить 
уникнути необгрунтованих операційних витрат, скоротити 
операційний цикл формування кінцевої продукції, уникнути 
недобросовісної поведінки контрагентів, максимізувати можливості 
виробництва продукції із запланованими якісними показниками. 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗБУТУ ОРГАНІЧНОЇ 
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А. В. Ращенко, асистент 

Житомирський національний агроекологічний університет 
 
Органічні продукти мають чітко виражену специфіку не тільки 

щодо виробництва та переробки, але й збуту. Контроль 
сільськогосподарськими товаровиробниками за процесом реалізації 
виробленої ними продукції є необхідною умовою формування системи 
її дистрибуції, особливо для підприємств, що орієнтовані на певний 
цільовий ринок та позиціонують свою продукцію як органічну. Адже, 
при організації системи збуту органічної продукції необхідно суворо 
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дотримуватися умов зберігання товару.  
Вимоги щодо реалізації органічної продукції визначені також у 

стандартах виробництва, згідно з якими сертифікується компанія. З 
іншого боку, споживачі мають свої преференції щодо місць продажів 
такої продукції. Зокрема, вони бажають бачити органічні продукти 
харчування в окремих точках роздрібної торгівлі або у виокремлених 
відділах торговельних залів. Відтак, проблема формування 
повноцінної системи збуту органічної сільськогосподарської продукції 
потребує детального дослідження. 

Проблеми збуту екологічно безпечної продукції є предметом 
дослідження західних та вітчизняних науковців, зокрема Ж. Оттман 
[1], Д. Фуллера [2], О. Садченко [3], Н. Зіновчук [4] та ін. Однак, 
недостатньо розкритими залишаються питання вибору оптимальної 
системи збуту органічної сільськогосподарської продукції. Обравши в 
якості інформаційного підґрунтя дані щодо особливостей поведінки 
потенційних споживачів екологічно безпечної продукції [5], аналітичні 
дані щодо специфіки функціонування систем збуту органічної 
продукції та оцінку вартості організацій і функціонування окремих 
каналів реалізації, розглянемо контрольовані підприємством прямі 
канали збуту продукції у відношенні до специфіки поведінки 
споживачів та особливостей дизайну каналу.  

Аналіз прямих каналів реалізації органічної продукції, на нашу 
думку, слід розпочати з такої системи збуту як об’єднання виробників 
та споживачів. Подібні системи є поширеними та ефективно працюють 
на ринках органічної продукції країн Західної Європи. Об’єднання 
виробників та споживачів органічної продукції може стати досить 
успішним доповненням до існуючих систем організації збуту 
продукції. Адже створюється як в інтересах сільськогосподарських 
товаровиробників, так і споживачів. До того, витрати на збут продукції 
через об’єднання будуть незначними порівняно із традиційними 
каналами. Відтак, пропонуємо механізм створення та функціонування 
об’єднання, що складається з трьох етапів та може бути використаний 
вітчизняними виробниками (рис. 1). 

Щодо інших каналів збуту органічної продукції, то найбільш 
поширеним в Україні є реалізація через спеціалізовані магазини. Адже 
дана система дистрибуції відповідає основним вимогам цільових 
сегментів потенційних споживачів органічної продукції. Очевидним є 
факт, що торговельні точки, які належать виробникам чи об’єднанням 
виробників продукції, та спеціалізуються на реалізації певної групи 
товарів, в нашому випадку, органічної продукції, є більш 
компетентними. Тобто персонал спеціалізованих магазинів є достатньо 
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обізнаним щодо специфіки продукції, що вони реалізують, можуть 
забезпечити дотримання вимог щодо її зберігання та тісний 
двосторонній зв'язок між покупцем та власником магазину – 
виробником продукції. 

 

 
 

Рис. 1. Схема організації та функціонування об’єднання виробників та 
споживачів органічної продукції рослинництва 

І. Підготовка до створення об’єднання споживачів та виробників 
органічної продукції 

Підбір ініціативних споживачів – 
потенційних членів об’єднання 

Підбір ініціативних виробників – 
потенційних членів об’єднання 

Аналіз організаційних, технічних, 
фінансових можливостей 

потенційних учасників 
об’єднання 

Аналіз потреб потенційних 
учасників об’єднання в органічній 

продукції 
Обґрунтування організаційно-економічного механізму 

функціонування об’єднання 
Вибір оптимального просторового розміщення переробних 

потужностей та складських приміщень об’єднання 

Визначення строків та способу доставки продукції споживачам 

ІІ. Планування роботи об’єднання споживачів та виробників 
органічної продукції 

Розробка споживачами – членами об’єднання річних замовлень на 
органічну продукцію 

Аналіз технічних та фінансових можливостей виробників – членів 
об’єднання виконати замовлення на органічну продукцію 

Розроблення річного плану роботи об’єднання 

Встановлення фіксованої ціни на продукцію, що вироблятиметься 
об’єднанням 

Укладання річних контрактів між споживачами та виробниками 

ІІІ. Функціонування об’єднання споживачів та виробників органічної 
продукції 

Доставка виробленої продукції споживачам – членам об’єднання 

Вирощування органічної сільськогосподарської продукції 

Переробка органічної сільськогосподарської продукції 

Виконання взятих зобов’язань 
виробниками 

Виконання взятих зобов’язань 
споживачами 
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Проте, слід зауважити, що досліджувана система збуту не 
забезпечить максимальне покриття цільових сегментів і відповідно 
така система розрахована на середні та невеликі партії товару. Щодо 
торгової націнки, то в спеціалізованих магазинах вона може бути 
найвищою, особливо враховуючи той факт, що організація та 
підтримка функціонування системи є найбільш коштовними, а 
позиціонуватись такі магазини можуть як постачальники 
ексклюзивних екологічних продуктів харчування. 

Електронна торгівля є одним з найсучасніших способів реалізації 
продукції. При цьому, аналізуючи специфіку такої системи збуту було 
враховано два їх напрями: інтернет-магазин та web-сайт виробника. І хоча 
процес відкриття та підтримка їх функціонування є досить схожими в 
плані організації та фінансових витрат, проте вони мають принципові 
відмінності. По-перше, репутація інтернет-магазинів, а отже і довіра до 
них з боку потенційних споживачів є недостатньо повними. В той час, як 
web-сайти виробників продукції, за умови, якщо вони є повноцінними, з 
достатнім контентом, а не звичайні сайти-візитівки, викликають більше 
довіри. По-друге, інтернет-магазини сприймаються потенційними 
споживачами як повноцінні торговельні майданчики, з достатнім 
асортиментом продукції, системою доставки та оплати за товар, а 
сторінки виробника в мережі – лише як сукупність інформації про 
підприємство. Тому, електронна торгівля органічними продуктами 
харчування є перспективною системою організації збуту. Вона забезпечує 
доступ до будь-якого сегменту цільових споживачів органічної продукції, 
з певними обмеженнями щодо специфіки їх користування мережею 
Інтернет. Витрати на організацію та підтримку функціонування системи є 
незначними, порівняно з іншими каналами. При цьому, інтернет-торгівля 
не має обмежень щодо інтенсивності розподілу, обсягів збуту та 
торгівельних націнок. 

Що стосується ярмарок, виставок, ринків «вихідного дня», то 
вони теж є надійними каналами збуту органічної 
сільськогосподарської продукції. У м. Житомир та області набуває все 
більшого розвитку практика проведення тематичних ярмарок 
(наприклад, Покровський ярмарок) та ринків «вихідного дня» для 
сільськогосподарських товаровиробників. Вони забезпечують 
достатньо великий потік споживачів, що належать до різних сегментів. 
Для більшості споживачів участь виробника в подібному заході може 
стати ще одним аргументом на користь натуральності продукції, що 
він продає. До того, витрати на участь в подібних заходах є відносно 
незначними, а ймовірність налагодження відносин із потенційними 
споживачами продукції – високою. Проте, слід зауважити, що 
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продукція з ярмарків та ринків не може мати статус елітної, і 
відповідно, націнка на неї не може бути високою. 

Таким чином, планування системи збуту екологічно безпечної 
продукції рослинництва передбачає врахування традиційних 
маркетингових обмежень та обов’язкове дотримання вимог стандартів, 
згідно з якими сертифікується підприємство. На основі оцінки 
існуючих каналів збуту продукції визначено особливості, які слід 
враховувати при виборі оптимальної системи збуту органічної 
продукції, зокрема на ступінь покриття цільового сегменту, 
компетентність системи, довіру з боку споживачів тощо. А також 
обґрунтовано організаційну модель створення та функціонування 
об’єднання виробників та споживачів органічної продукції, як 
альтернативної структури прямого каналу її збуту. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ 
 

Є.В. Гаваза, аспірант 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

 
В умовах інтенсивного розвитку промисловості і сільського 

господарства особливої актуальності набуває проблема забезпечення 
населення високоякісними та екологічно чистими продуктами 
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харчування вітчизняного виробництва. Виробництво такої продукції 
можливе лише за умови застосування альтернативних 
екологобезпечних методів господарювання, зокрема органічного 
землеробства. В Україні та світі органічне виробництво перебуває на 
етапі активного розвитку. Постійно зростає кількість 
сільськогосподарських підприємств, що сертифікують свою діяльність 
відповідно до органічних стандартів. 

Україна спеціалізується на виробництві органічної продукції 
рослинництва. Вирощуються зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес), 
олійні (соняшник) та бобові культури (горох, соя). Вирощування 
овочів та фруктів перебуває на початковому етапі. В структурі посівів 
17 % припадає на пшеницю, по 16 % – на ячмінь та соняшник, 11 % – 
на кукурудзу; 4 % займає горох; по 1 % – ріпак і гречка. Решта (34 % 
посівних площ) відводиться під сою, жито, овес, сорго, просо, 
гірчицю, цукрові буряки, еспарцет і т.д. 

Впровадження органічних технологій у тваринництво пов’язано 
з рядом проблем, найскладніші з яких – нерозвиненість внутрішнього 
ринку збуту та відсутність державної підтримки, тому перехід на 
органічне тваринництва поки що є збитковим. Більшість українських 
органічних господарств розташовані на території Одеської, Херсонської, 
Полтавської, Вінницької, Львівської, Тернопільської та Хмельницької 
областей. Найвідомішими з органічних господарств є: ПП «Агроекологія» 
(Полтавська область), група компаній «Етнопродукт» (Чернігівська 
область), ТОВ «Галекс-Агро» (Житомирська область), «Органічне 
господарство Махаріші» (Херсонська та Миколаївська області), ТОВ 
«Жива земля Потутори» (Тернопільська область), «Царский садовник» 
(Київська область) тощо. Найбільшими переробними підприємствами 
органічної продукції є: ТОВ «Круп’яний дім», ТМ «Жменька»; 
Фабрика бакалійних продуктів; ДП ДАК «Хліб України» 
Новоукраїнського комбінату хлібопродуктів, ТМ «Геркулес»; ТОВ 
«Крок», Консервний цех Іллінецького НДГ; ТОВ «ДПК Вайз», ПАТ 
«Ічнянський молочно-консервний комбінат»; Львівська кавова 
фабрика, ТМ «Галка»; Асоціація виробників органічної продукції 
«Чиста Флора»; ТМ «Пан Еко» та ТОВ «Харків Натурпродукт». 

Зростанню популярності органічного виробництва в Україні 
сприяє активна робота громадських організацій та асоціацій, таких як: 
Міжнародна асоціація учасників органічного виробництва «БІОЛан 
Україна», сертифікаційний орган «Органік Стандарт», Спілка 
учасників органічного сільського господарства «Натурпродукт», 
Всеукраїнська громадська організація «Клуб органічного 
землеробства», Всеукраїнська громадська організація «Жива планета», 
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Торговельний дім «Органік Ера», інформаційний центр «Зелене 
Досьє» та ін. Багато з цих організацій є членами Федерації органічного 
руху України, діяльність якої спрямована на об’єднання зусиль 
виробників, наукових і навчальних закладів й інших підприємств, а 
також приватних осіб і установ, зацікавлених у виробництві й 
поширенні здорової, безпечної для споживання продукції. 

В 2011 р. обсяги продажів органічної продукції склали 55,6 млн. 
грн. з потенціальним приростом 80-100 % щороку. Це всього 0,022 % 
загальної кількості сільськогосподарської продукції, що продається в 
Україні, тоді як в  країнах Євросоюзу, таких як Данія та Австрія даний 
показник перевищує 7 % (табл. 1). 

Таблиця 1 
Розвиток ринку органічної продукції в Україні 

Приріст 2011 р. до  
2005 р. Показник 2005 р. 2011р. 

в нат. од % 
Валова продукція с.-г.,  
млн. грн. (у факт. цін) 92540 248408 +155868 +168,4 

Розмір ринку органічної 
продукції, млн. грн. 3,1 55,6 +52,5 +1693,5 

Частка органічної продукції на 
ринку, % 0,003 0,022 – – 

Кількість населення, тис. чол. 46929,5 45633,6 -1295,9 -2,8 
Споживання органічної 
продукції на душу населення в 
рік, грн. 

0,07 1,22 +1,14 +1640,5 

 
Катастрофічно відстає від розвинених країн рівень споживання 

органічної продукції на душу населення в рік. Хоча він зріс майже з 
нульової позначки в 2005 р. до 1,22 грн в 2011 р., проте до рівня таких 
країн, як Швейцарія чи Данія, де середньорічне споживання органічної 
продукції на душу населення сягає 153 та 142 євро відповідно, ще 
дуже далеко. На сьогоднішній день органічні продукти можна придбати в 
таких спеціалізованих магазинах: «Natur Boutique» (Натур Бутік), «Еко-
Шик», «Delight», ТД «Органік Ера» та ін. Серед супермаркетів слід 
згадати: «МегаМаркет», «Білла», «Сільпо», «МЕТRО», «Вест Лайн», 
«Чумацький шлях», «Фуршет», «Шереметьєв», «Край», «Кантрі Лайф». 
Поява органічної продукції в асортименті супермаркетів зумовлена 
цільовою аудиторією, яка за основними характеристиками збігається з 
потенційними споживачам органічної продукції. Відвідувачі 
супермаркетів, в основному, це люди з доходом вище середнього, які 
цінують високу якість, натуральність і свіжість продукції, можливість 
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вибору, широту асортименту й цікавляться новими товарами. 
Активно розвивається торгівля органічними продуктами через 

мережу Інтернет. Найпопулярнішими в Україні є інтернет-магазини: 
«Eco Club» (http://ecoclub.ua), «Еко Ідея» (http://ecoidea.com.ua), 
«Organic Food» (http://organicfood.com.ua), «Milk Shop» (http://milk-
shop.com.ua/), «Органік Світ» (http://organic-svit.dp.ua), «Комора» 
(http://e-komora.com.ua) та  «Екомагазин» (http://ecomagazin.com.ua). 
Більшість української органічної продукції виробляється для експорту 
за кордон та реалізується, зокрема, через такі фірми, як «Круп’яний 
дім», ТОВ «Украгрофін», Американсько-польську компанію SYMBIO. 
Деякі компанії купують органічну продукцію у вигляді сировини для 
переробки та виробництва готової продукції, серед них – HIPP-
Україна, відділ реалізації Асоціації «БіоЛАН Україна», компанія «Jim 
Haese», підприємства, що виробляють дитяче та дієтичне харчування 
(Хорольський комбінат у Полтавській області, Балтський в Одеській 
області, Новоград-Волинський та Одеський комбінати дитячого 
харчування). 

Серед мотивів придбання органічного продовольства споживачі 
відзначають турботу про власне здоров’я і здоров’я сім’ї, занепокоєння 
станом навколишнього природного середовища та якістю продуктів 
харчування, високі смакові властивості органічної продукції. 
Причинами відмови від придбання таких продуктів є високі ціни, 
відсутність продукції в окремих закладах роздрібної торгівлі, недовіра 
до знаків маркування та якості продукції, скептичне ставлення до 
самої ідеї органічних продуктів. Однією із ключових проблем є 
визначення залежності між рівнем доходів громадян та бажанням 
купувати органічну продукцію. Встановлено, що із збільшенням 
доходів підвищується попит на органічну продукцію. Оскільки 
органічна продукція реалізується за вищими цінами порівняно із 
звичайною, важливим є визначення рівня прийнятної ціни для 
споживачів цієї продукції. На 50 % більше готові заплатити 40 % 
споживачів, більше ніж у два рази – 20 %, більше ніж у три рази – 
близько 6 %. Не згодні переплачувати взагалі близько 34 %, 
насамперед через низький рівень доходів [1]. 

Таблиця 2 
Готовність споживачів переплачувати за органічну продукцію [2] 

На 30-40 % дорожче На 50-60 % 
дорожче 

На 80 % 
дорожче На 100 % дорожче 

Сухофрукти, гриби, 
приправи, 

консервована 
продукція 

Крупи, 
пластівці, 
макаронні 

вироби 

М’ясо, олія 

Дитяче харчування, 
молочні продукти, мука, 

хліб, чай, кава, соки, свіжі 
овочі та фрукти 
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При вивченні переваг споживачів щодо найбільш зручних місць 
для здійснення покупки органічної продукції, більшість надають перевагу 
спеціалізованим магазинам (37%), спеціальним відділам у супермаркетах 
(29 %), на окремих полицях у супермаркетах (19,5%), на ярмарках (7,5 %). 

На сьогоднішній день органічна продукція представлена в 
основному в Інтернет-мережі та спеціалізованих магазинах, а також 
частково у супермаркетах. З метою збалансованого розвитку збутової 
інфраструктури доцільно використати досвід країн із сформованим 
ринком органічної продукції, заохочуючи товаровиробників до 
об’єднання у кооперативи, розвиваючи прямий збут, створюючи 
спеціалізовані місця на аграрних ринках, стимулюючи переробку 
органічної продукції (рис. 1). 

 
 

КАНАЛИ ЗБУТУ 
ОРГАНІЧНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ 

продаж сертифікованим переробним 
підприємствам (млин, пекарня, 

молокопереробний завод, пивоварня) 

 

створення спеціалізованих місць 
на аграрному ринку 

продаж представникам 
оптової торгівлі 

продаж через 
кооперативи виробників 

прямий збут продаж в заклади торгівлі 

продаж 
через 

інтернет-
магазини 

продаж на 
фермі, 
схема 

посилок 

продаж в 
ресторани, 

кафе, 
санаторії 

збут в 
лікарні, 
школи, 

дитсадки 

 
супер-

маркети 

 

спеціалі-
зовані 

магазини 
 

 
Рис. 1. Перспективні канали збуту органічної продукції на 

продовольчому ринку 
 
Органічне виробництво має важливе соціальне, економічне та 

екологічне значення для держави в цілому. Технології органічного 
виробництва спрямовані на покращення екологічного стану, 
підвищення якості ґрунтів, збереження біологічного різноманіття. 
Позитивний ефект полягає і в підвищенні конкурентоспроможності 
української продукції на світових ринках, тому розвиток органічного 
виробництва і ринку органічної продукції має стати одним із 
пріоритетних напрямків державної політики в аграрній сфері. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПРОВАЙДИНГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

К.М. Кащук, аспірант  
Житомирський національний агроекологічний університет 

 
Низький рівень техніко-технологічного розвитку більшості 

сільськогосподарських товаровиробників створює об’єктивні 
передумови широкого впровадження як радикальних, так і 
поліпшуючих інновацій. Безумовно, що напрями і масштаби інновацій, 
які будуть використовуватись, у першу чергу, визначаються 
фінансовими можливостями господарюючих суб’єктів та строками 
окупності конкретних інноваційно-інвестиційних проектів. 

В умовах, що склалися, для активізації процесу відтворення у 
національному аграрному секторі економіки недостатньо 
поліпшуючих (удосконалюючих) інновацій. Пріоритетними повинні 
бути базові (радикальні) інновації, які забезпечують перехід сільського 
господарства на новий технологічний уклад. При цьому інноваційна 
діяльність повинна здійснюватись на системній основі, тобто 
необхідною є синхронність реалізації інновацій як по вертикалі, так і 
горизонталі. Сьогодні інноваційна активність аграрного сектора 
економіки Житомирської області має концентруватися у нових 
інтегрованих інноваційних структурах (з переважанням приватних 
інвестицій), дослідних та племінних господарствах (з переважанням 
державних та власних інвестиційний ресурсів), передових 
підприємств, які зберегли економічний потенціал в період кризи. 

Підвищення інноваційної активності господарюючих суб’єктів 
аграрного сектора Житомирської області можливе за умови реалізації 
декількох напрямів їх інноваційного розвитку: впровадження товарних 
(продуктових), технологічних, ресурсних, організаційно-економічних 
та соціально-економічних інновацій. При цьому слід відмітити, що 
такий поділ за напрямами носить умовний характер, оскільки різні 
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заходи у рамках окремих напрямів інноваційного розвитку 
взаємопов’язані між собою. Очевидно, що особливої уваги з точки 
зору державної підтримки заслуговують радикальні інновації, які 
потребують значного об’єму інвестицій і характеризуються 
найвищими інноваційними та інвестиційними ризиками. 

Радикальні технологічні інновації пов’язані з впровадженням 
нових для підприємства технологій вирощування 
сільськогосподарських культур або систем обробки ґрунтів, а також з 
використанням інноваційних технологій зберігання виробленої 
продукції. Так, все більшої популярності в області набувають 
технології «нульового» обробітку ґрунтів, технології «точного» 
землеробства, системи паралельного водіння сільськогосподарської 
техніки та диференційоване (координатне) добрив та засобів захисту 
рослин, яке базується на GPS-навігації, комп’ютеризація 
зрошувальних систем, біотехнології тощо. 

Якщо розглядати можливості використання радикальних 
товарних інновацій, то необхідно відмітити, що поява нових продуктів 
в аграрній секторі трапляється доволі рідко, оскільки асортимент 
продукції, що виробляється, вже склався під впливом 
природнокліматичних і ринкових умов господарювання та ресурсних 
можливостей переробної промисловості конкретної зони. Разом з тим, 
будь-який господарюючий суб’єкт може розпочати виробництво 
нового для себе виду сільськогосподарської продукції. Так, наприклад, 
відбувається зростання числа сільськогосподарських підприємств, які 
вирощують органічні культури, деякі види нетрадиційних для 
Житомирської області культур. Проте для більшості 
сільськогосподарських товаровиробників характерне використання 
поліпшуючих інновацій, які пов’язані з підвищенням якості та 
покращенням споживчих властивостей виробленої продукції.  

З метою поширення застосування радикальних інновацій у 
формі вирощування органічної продукції сільськогосподарськими 
виробництва вбачаємо за доцільне застосувати модель інноваційного 
провайдингу. Розробка оптимальних економічно доцільних моделей 
практичного впровадження принципів і методів органічного 
землеробства з врахуванням особливостей ґрунту, клімату, площ, 
набору культур та технічних можливостей сільськогосподарських 
підприємств є предметом досліджень наукових установ Житомирської 
області [1, с. 5]. Провайдером органічної продукції пропонуємо обрати 
Міжнародну громадську асоціацію учасників біовиробництва «БІОЛан 
Україна». Ця неприбуткова громадська організація об’єднує зусилля 
гравців ринку органічного виробництва, а також зацікавлених осіб, з 
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метою сприяння його подальшого розвитку в Україні. 
Пріоритетним напрямами діяльності асоціації «БІОЛан 

Україна» є: створення мережі виробників та формування внутрішнього 
ринку органічної продукції; розробка законодавчої та нормативно-
правової бази для органічного виробництва; гарантування якості 
органічної продукції шляхом її сертифікації та стандартизації; 
впровадження окремого курсу з органічного виробництва у 
навчальних програмах спеціалізованих освітніх закладів; підвищення 
громадської екологічної свідомості [2].  

Сьогодні Асоціація «БІОЛан Україна» діє як одна з 
регіональних платформ для обміну інформацією з інноваційних 
технологій органічного виробництва, їхнього ефективного 
застосування. Діючи як провайдер, асоціація допоможе 
сільськогосподарським підприємствам, які ініціюють інноваційні 
проекти, налагодити зв’язки та провести переговори з партнерами та 
іншими залученими структурами. Ці партнери можуть бути з 
політичного та ринкового середовища, а також відповідних 
сільськогосподарських наукових установ, які допоможуть керівникам 
сільськогосподарських підприємств зорієнтуватися щодо освоєння 
вітчизняного ринку та зміцнення позицій на відповідних сегментах 
зарубіжних ринків.  

Виробники органічної продукції в особі провайдера отримують 
партнера для співпраці та взаємодії протягом наступного 
інноваційного циклу. Сільськогосподарські товаровиробники часто 
недостатньо компетентні в інноваціях через брак інформації про ринок 
інноваційної продукції. Крім того, вони не володіють достатніми 
навичками для управління інноваційним проектом. Парадигма 
досліджень, які спричинені попитом, передбачає перехід від простого 
трансферу технологій до надання більш широкого спектру 
комунікаційних та консультативних послуг посередниками 
інноваційного ринку.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ФЕРМЕРСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ 

 
О.Д. Николюк, аспірант 

НУБіП України 
 
Для населення України органічне виробництво – можливість 

споживати якісні продукти без хімічних добавок. Для малих аграрних 
підприємств таких як фермерські господарства, особисті селянські 
господарства це можливість зайняти власну специфічну ринкову нішу. 
Нині багато фермерських господарств виробляють екологічно чисту 
продукцію, від органічної її відрізняє відсутність хімічних домішок та 
відповідної сертифікації. Зважаючи на перспективність даного 
напряму виробничо-господарської діяльності, актуальним питанням є 
його належне нормативно-правове регулювання, сприяння державою 
сертифікації як фермерських, так і особистих селянських господарств.  

Наукова, навчально-методична підтримка поширення 
технологій органічного виробництва нині здійснюється в рамках 
міжнародних програм, громадськими організаціями, окремими 
навчальними закладами. Досить багато інформації поширюється через 
друковані видання, мережу Internet. Також ці питання згадуються в 
програмах розвитку сільського господарства як на національному так і 
на регіональному рівнях. Проте цього недостатньо, адже 
підприємницький ризик не зменшується словами, а конкретними 
діями. 

Перспективи в України як великої аграрної держави, зважаючи 
на її природно-кліматичні умови та ресурси досить значні, органічне 
землеробство має унікальний потенціал, а світові тренди розвитку 
сільського господарства підтверджують, що майбутнє саме за 
біотехнологіями [1]. Не дивлячись на відсутність до цього моменту 
законодавчого визначення, органічним виробництвом  в Україні все ж 
таки займаються. Розвитком органічного руху в Україні опікуються: 
Федерація органічного руху України, Міжнародна Громадська 
Асоціація учасників біовиробництва «БІОЛан Україна», Клуб 
органічного землеробства, Спілка учасників органічного 
агровиробництва «Натурпродукт» та багато інших організацій. 

Вінницька область, зважаючи на значні земельні ресурси, 
науковий, інноваційний потенціал та сприятливі природно-кліматичні 
умови знаходиться серед початківців та лідерів органічного руху в 
Україні. У цьому напряму, зокрема, в м. Іллінці діє ТОВ «Центр 
підтримки органічного виробництва», а Іллінецький державний 
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аграрний коледж співпрацює з уже згаданою Асоціацією учасників 
органічного виробництва «БІОЛан Україна». Щодо захисту рослин, то 
враховуючи наявність виробництва біологічних засобів та препаратів, 
що дозволяють відмовитися від мінеральних добрив, впровадження 
принципів органічного землеробства стає реальним. Найбільшим 
виробником біологічних препаратів в Україні є компанія «Ензим» м. 
Ладижин Вінницької області. 

Серед аграрних товаровиробників Вінниччини, лідером 
органічного сільськогосподарського виробництва є ПП «Мельник». 
Його керівник, житель села Голубівка Вінницької області, Віктор 
Мельник застосовує технології вирощування органічної продукції, 
перейнявши досвід Швейцарії. На основі отриманих знань ним 
налагоджено вирощування овочів без штучних добрив та інших 
агрохімікатів у власному господарстві досить невеликого розміру. 
Основна продукція – ячмінь ярий, пшениця озима, пшениця яра, 
конюшина, люцерна, картопля, буряк кормовий, буряк столовий, 
морква червона, цибуля, просо, гречка [3].  

На думку землероба, переважна більшість фермерів-
потенційних виробників органічної продукції психологічно не готова 
до переходу на нову технологію. Крім того, в початковий період 
урожайність культур знижується, що їх насторожує. Мінімізувати 
ризики початкового періоду може поінформованість в основних 
технологічних аспектах виробництва органічної продукції, державна 
підтримка хоча б на початкових етапах, налагодження каналів збуту. 
Як зазначив Мельник В., «… з кожним роком клієнтів все більше. Це і 
є основною перспективою, і моє завдання — оптимізувати 
вирощування, щоб забезпечувати продукцію в достатній кількості. У 
Швейцарії вже давно вирощують не лише органічну, але й 
біодинамічну продукцію, яка ще на крок вища. Ставлення швейцарців 
до цієї продукції відрізняється від нашого, вони впевнені в гарантіях 
сертифікатів. Українців досі лякала ціна, але ми бачимо, що останнім 
часом людей тривожить якість того, що вони споживають, і тому вони 
згодні платити більше, аби лише хтось займався цією справою». 

Серед основних перешкод розвитку органічного виробництва 
фермерськими господарствами є відсутність належної нормативно-
правової бази та складність доступу та проведення сертифікації (яку в 
Україні й не проводять, а малому господарству на міжнародний рівень 
вийти проблематично), як уже зазначено, психологічна 
непідготовленість споживачів, недостатня їх поінформованість 
стосовно ключових аспектів даного питання. Та і споживачу із 
середнім достатком купувати справжню органічну продукцію не 
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завжди по кишені. 
Досить велика частка сертифікованої органічної продукції 

реалізується через спеціалізовані магазини, або ж, що більш поширено, 
в інтернет-магазинах. Ціни незрівнянно вищі (Рис.). 
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Рис. Співвідношення цін на органічну та неорганічну продукцію, 2012р. 

* За даними інтернет-магазинів органічних продуктів [2]. 
** Середні ціни в супермаркетах та на продовольчому ринку. 
 
Хоча при вирощуванні виключено такі дорогі складники 

собівартості, як ЗЗР і міндобрива, зростає кількість додаткових витрат 
на зарплату і сертифікацію. Зважаючи на перспективи органічного 
виробництва, можемо з упевненістю зробити висновок, що його 
розвиток сприятиме як забезпеченню населення якісними, екологічно 
чистими продуктами харчування, так і успіху фермерських 
господарств на ринку. 

Проблеми, які виникають як у фермерських господарств, так і в 
особистих селянських господарств в процесі переходу до органічних 
технологій частково можна вирішити шляхом кооперації задля 
укрупнення та спільної ринкової діяльності, що дасть можливість 
господарствам, які бажають займатись виробництвом органічної 
продукції уникнути тих негараздів, з якими зіткнулись «піонери» 
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органічного виробництва. В такому випадку існує можливість 
застосування так званої системи «групової сертифікації», яка дає 
можливість зменшити витрати на сертифікацію одиниці площі 
сільгоспугідь. Окрім того, це полегшить збут виробленої продукції, 
адже більш надійними зазвичай вважаються великі постачальники, їм і 
надається перевага.  

Органічне виробництво – перспективний напрям в аграрному 
секторі економіки України зважаючи на її потенційні експортні 
можливості та внутрішні потреби населення у якісній сертифікованій 
продукції. Фермерські господарства, на нашу думку, є найбільш 
перспективними виробниками органічної продукції, хоча поширення 
органічних технологій уповільнюється психологічною, інформаційною 
непідготовленістю як фермерів, так і споживачів. Серед напрямів 
вирішення даних проблем варто виділити: 

– прийняття Закону України «Про органічне виробництво» та 
врегулювання нормативно-правової бази по виробництву органічної 
продукції, її сертифікації; фінансове, матеріально-технічне 
стимулювання фермерів-виробників органічної продукції; 

– участь фермерських господарств у міжнародних проектах, 
грантах, конкурсах, що сприятиме виходу фермерських господарств на 
міжнародні ринки, нові рівні розвитку; 

– сприяння кооперації малих аграрних товаровиробників 
задля укрупнення та сприяння їх конкуренції з великими 
товаровиробниками; 

– інформаційна підтримка в питаннях нормативно-правового 
регулювання органічного виробництва, нових ринкових перспектив, 
можливостей та шляхів вирішення існуючих проблем. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ 

 
Т.О. Чайка, к.е.н., асистент 

Миколаївський національний аграрний університет 
 
У сучасних умовах господарювання аграрний сектор економіки 

України поступово переходить до інноваційної моделі розвитку, що 
необхідно для створення передумов суттєвого підвищення 
ефективності використання науково-технічного потенціалу аграрного 
сектора зокрема та держави взагалі, вдосконалення організаційно-
функціональної структури аграрного сектора відповідно до умов 
ринку. Це сприятиме активізації інноваційної діяльності аграрних 
підприємств, підвищенню конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції, забезпеченню продовольчої безпеки 
країни тощо. Однак, використання досягнень науково-технічного 
прогресу у більшості випадків призводить до зростання екологічного 
навантаження на ґрунти, водойми, атмосферу тощо. 

Безвідповідальне ставлення сільськогосподарського виробника і 
безконтрольність держави за останні роки привели  до колосальної 
втрати чорноземів. Одним із чинників зниження родючості грунту є 
водна ерозія, її розвитку сприяє iнтенсивне розорювання схилiв горбів, 
недотримання елементарних агротехнічних правил обробітку ґрунту. 
Вона зумовлює  зміну не тільки фізичних властивостей, але й знищує 
гумусовий горизонт. Внаслідок цього помітно зменшуються запаси 
азоту, фосфору, калію й інших поживних елементів, що свідчить про 
те, що ґрунт втрачає свою родючість [1]. 

Отже, постає актуальним питання щодо зміни системи 
обробітку ґрунту, яка б могла не лише зупинити ці процеси, а й 
забезпечити стійкий розвиток аграрного сектора економіки. Для цього, 
на нашу думку, сільськогосподарські виробники повинні 
використовувати ресурсозберігаючі технології, а саме органічне 
землеробство, яке б ґрунтувалося на сучасних інноваційних 
технологіях. У зв’язку з цим необмежений потенціал українських 
чорноземів, потребує сьогодні бережливого ставлення та відновлення 
за рахунок використання, перш за все, ресурсозберігаючих технологій, 
які в умовах науково-технічного прогресу набули широкого 
розповсюдження у системі традиційного виробництва. 

До таких технологій можна віднести, перш за все, GPS (Global 
Positioning System) навігацію, яка представляє собою систему 
управління сільськогосподарською технікою за допомогою 
супутникової системи, забезпечуючи вимір відстані, часу та 
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визначення місце розташування. Сьогодні у сільському господарстві 
застосовуються прилади, пов'язані з космічними навігаційними 
системами, які поділяються на дві групи: системи паралельного 
водіння й автопілоти [2]. Ці системи використовують системи 
супутникової навігації для визначення поточного положення 
сільгосптехніки. Таким чином досягається дуже висока точність 
водіння відповідно до заданої траєкторії навіть в умовах поганої 
видимості. Використання таких систем в сільському господарстві дає 
значну економію коштів і збільшує продуктивність (табл. 1).  

Таблиця 1 
Переваги використання GPS навігації в органічному землеробстві 
Критерії Переваги 

Економічні 

- економія палива та інших матеріалів; 
- зменшення вартості обробітку 1 га площі; 
- зниження собівартості готової продукції;  
- ведення бази нормативно-довідкової документації; 
- облік сільськогосподарських угідь з прив’язкою до карти; 
- обробка навігаційних даних і контроль переміщень 
сільськогосподарської техніки; 
- планування та облік фактично виконаних робіт; 
- формування графіків рівня палива та звітів тощо 

Технологіч-
ні 

- проведення аналізу ґрунту, отриманого врожаю та використання 
добрив з урахуванням неоднорідності ґрунтового покриву та 
нерівностей поля; 
- максимальне використання ширини агрегату, зведення до мінімуму 
перекриття сусідніх рядів; 
- виключення пропусків між сусідніми рядами; 
- збільшення коефіцієнту завантаження техніки (можливість роботи 
вночі); 
- забезпечення можливості роботи в умовах поганої видимості (пил, 
туман) тощо 

Соціальні - підвищення комфортності роботи; 
- зниження рівня стомлення водія 

Екологічні 
- зменшення забруднення навколишнього природного середовища; 
- зменшення навантаження на ґрунти; 
- відновлення родючості ґрунтів тощо 

Джерело: розробка автора. 
 
Доцільно додати, що на сьогодні, однією з альтернатив 

знищення бур'янів, бактерій, грибків і вірусів в органічному 
землеробстві може бути обробка ґрунту паром, який руйнує їх 
клітинну структуру та здійснює його часткову дезінфекцію. При цьому 
більша частина корисних для родючості ґрунту спороутворюючих 
бактерій стійкі до високої температури та після охолодження ґрунту 
відновлюють його родючість. Іноді практикується цілеспрямоване 
внесення в оброблений паром ґрунт корисних бактерій. Наприклад, 
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внесення компосту, який природно містить «коктейл» 
мікроорганізмом, дружніх для ґрунту та рослин (Bacillus subtilis тощо). 
Парова обробка добре оздоровлює заражений ґрунт на полях, у 
теплицях, а також компост. Сучасні технології дозволяють отримувати 
пар з температурою 180-200 0С. 

Переваги парової обробки ґрунту [3]: 
- забезпечує швидке і безпечне знищення: бактерій, вірусів, 

грибків, нематод і їх метаболітів; 
- практично всі бур'яни та їх насіння знищуються; 
- під впливом пари у ґрунті відбуваються хіміко-біологічні 

реакції, у результаті яких багато поживних речовин, які раніше були 
недоступні рослинам, стають легкозасвоюваними для них; 

- підвищення врожайності до 20%. 
Значні перспективи для розвитку органічного землеробства в 

Україні надають технологічні розробки виробників 
сільськогосподарської техніки. Наприклад, конструкторами шведської 
компанії «Vaderstad-Varkenab» розроблена сівалка для просапних 
культур «Tempo», яка не має сьогодні світових аналогів. На її розробку 
було інвестовано 7 млн євро і витрачено 6 років. Доцільність її 
використання в органічному землеробстві обумовлена рядом переваг 
відносно вже існуючих сівалок (табл. 2).  

Сучасні інноваційні технології дозволяють також забезпечити 
необхідний стан ґрунту у разі його обробітку без обертання скиби за 
допомогою комбінованих агрегатів на базі плоскорізів, що 
створюються шляхом послідовного з'єднання двох і більш 
ґрунтообробних знарядь або послідовної установки на загальній рамі 
робочих органів. Такий обробіток ґрунту зменшує розпорошення 
верхнього шару ґрунту, зберігаючи на поверхні поля стерню та інші 
рослинні рештки, що створює додатковий захист ґрунту від вітрової 
ерозії, сприяє кращому утриманню на полях снігу і тим самим 
накопиченню у ґрунті вологи. 

Таким чином, наведені інноваційні технології дозволяють 
покращити структурність ґрунту, зменшити екологічне навантаження 
та відновити його родючість, що необхідно для ведення успішного 
органічного землеробства. При цьому використовується природний 
потенціал рослин, тварин і ландшафтів, забезпечується гармонізація 
сільськогосподарської практики та навколишнього середовища. 
Технологія органічного землеробства дозволяє значно зменшити 
використання зовнішніх факторів виробництва (ресурсів) за рахунок 
обмеження застосування синтезованих хімічних добрив і засобів 
захисту рослин. 



 218

Таблиця 2 
Результати використання сівалки «Tempo» в органічному землеробстві 

Критерії Переваги 

Економічні 

- економія палива, насіння та добрив; 
- збільшення продуктивності праці; 
- зменшення вартості обробітку 1 га площі; 
- зниження собівартості готової продукції; 
- контроль за витратами насіння та добрив 

Технологічні 

- глибина висіву насіння від 2 до 8 см; 
- швидкість 13-16 км/год (залежно від вирівняності поля);  
- похибка розподілу насіння не більше 20%; 
- спеціальне притискне колесо, яке зупиняє насіння та щільно 
притискає його до дна борозни; 
- загортання насіння зверху розпушеною землею; 
- притискне зусилля коліс регулюється в залежності від типу ґрунту; 
- кожна висівна секція забезпечена індивідуальним дозую-чим 
пристроєм насіння, відбувається відокремлення кожної насінини; 
- зниження до мінімуму кількості двійників і пропусків насіння; 
- очисне колесо постійно очищає отвори у висівному диску від 
насіннєвих плівок та половинок, які можуть спричинити пропуски 
насіння на висівній секції; 
- норма висіву насіння налаштовується з кабіни трактора; 
- комп’ютерне керування відстанні між насінинами у ряд-ку, 
автоматичний розрахунок кількості насіння на гектар; 
- управління нормою висіву добрив на відстані 2-5 см від рядка 
насіння, регулюється глибина висіву; 
- загальна картина робочого процесу сівалки відслідко-вується та 
контролюється на дисплеї комп’ютера у кабіні трактора; 
- великі бункери для насіння та добрив; 
- невеликі вимоги до трактора, який агрегується з сівалкою 

Соціальні - підвищення комфортності роботи; 
- зниження рівня стомлення водія. 

Екологічні 
- зменшення забруднення навколишнього природного середовища; 
- зменшення навантаження на ґрунти; 
- відновлення родючості ґрунтів 

Джерело: побудовано за [4]. 
 
Замість цього підвищення врожаїв і захист рослин здійснюється 

шляхом використання інших агротехнологічних заходів та 
різноманітних природних чинників, які доступні в умовах науково-
технічного прогресу. При цьому, органічне землеробство 
дотримується принципів, які обумовлені місцевими соціально-
економічними, кліматичними та історико-культурними 
особливостями. 
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Житомирський національний агроекологічний університет 

 
В останні роки в Україні індустріалізація 

сільськогосподарського виробництва супроводжувалася посиленням 
антропогенного тиску на довкілля та погіршенням якості 
сільськогосподарської продукції, що призводить до пошуку аграріями 
альтернативних, інноваційних систем господарювання, найбільший 
інтерес з-поміж яких для держави представляє органічне землеробство. 
Важливе значення для підвищення ефективності використання земель 
у сільському господарстві з урахуванням екологічного чинника, а 
також недостатність досліджень цієї проблеми з точки зору обліку та 
економічного аналізу визначають актуальність даної теми. 

Питанням органічного виробництва та екологічно чистої 
продукції приділялося багато уваги такими дослідниками як 
В. Власов, І. Дідич, С. Ілляшенко, О. Тлєтов, В. Шлапак, А. Голубев, 
Л. Ернандес, А. Жученко та інші. Дослідження питань теорії і 
практики організації системи управлінського обліку в Україні 
проводять Ф. Бутинець, З. Задорожний, О. Кудря, В. Лень, 
О. Лишиленко, Н. Малюга, М. Пушкар, Ю. Цаль-Цалко та інші. Проте 
теоретичні та практичні аспекти облікового забезпечення органічного 
сільського господарства все ще залишаються недостатньо 
дослідженими.  

Метою дослідження є обґрунтування та поглиблення теорії і 
методики обліку інноваційного сільського господарства а розробка 
практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліково-аналітичного 
забезпечення управління органічною діяльністю підприємств. 
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Ефективна система обліку повинна охоплювати послідовність 
операцій з прийняття управлінських рішень та спрямовуватись на 
інформаційне забезпечення управління і контроль формування витрат 
та доходів з метою сприяння підвищенню ефективності 
господарювання. Для організації ефективного обліку витрат 
органічного сільського господарства необхідно вирішити наступні 
питання: 

1.  Організувати обліково-аналітичне забезпечення з метою 
формування відокремленої систему інформації про господарські 
операції органічної діяльності підприємств. 

2.  Ідентифікувати систему рахунків управлінського обліку в 
рамках робочого плану рахунків, (з максимальною їх деталізацією), за 
якої органічна інноваційна діяльність на підприємстві відображалася б 
як окремий об’єкт обліку. Найбільш оптимальним, на нашу думку 
являється використання безпосередньо бухгалтерського плану 
рахунків з додаванням на деякі рахунки специфічної управлінської 
аналітики. Крім того, доцільним буде створення окремих субрахунків 
для відображення органічних запасів, витрат та доходів від 
органічного виробництва. 

3.  Визначити центри відповідальності за органічну діяльність на 
підприємстві. Сегментами діяльності для  інноваційного 
сільськогосподарського підприємства можуть виступати сегменти, які 
призначені для обліку органічних продуктів, їх реалізації та 
визначення результатів. Зокрема, аналітичний облік витрат і виходу 
продукції слід вести за окремими культурами, тваринами або їх 
групами чи видами робіт відповідно до розробленого завдання. При 
цьому для ефективного контролю за витратами слід встановити міру 
відповідальності (фінансової та адміністративної) керівника по 
кожному центру, що буде залежати від організаційної структури 
підприємства. 

4.  Обґрунтувати вибір управлінської класифікації витрат і 
ступеня її деталізації. На наш погляд, для будь-якої організації що 
займається інноваційним землеробством, найбільш підходящою 
представляється аналітика за статтями витрат та в залежності 
напрямків виробництва – органічного та неорганічного. 
Використовуючи за основу методичний підхід, який запроваджений у 
статистичній формі 50 с.-г., при оперативному визначенні собівартості 
органічної продукції рослинництва рекомендується застосовувати такі 
статті витрат у натуральних показниках і грошовому виразі: оплата 
праці (пряма і непряма); відрахування на соціальні заходи; органічне 
насіння (садивний матеріал); неорганічне насіння; органічні добрива; 
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неорганічні добрива; теплоенергетичні витрати; паливо-мастильні 
матеріали; амортизація; витрати на ремонт основних засобів; плата за 
оренду майна або майнового паю; плата за оренду земельних ділянок 
або часток (паїв); оплата послуг, виконаних сторонніми організаціями; 
інші витрати; інші органічні витрати; витрати на побічну продукцію 
(вираховуються); витрати на збут.  

5.  Розробити та затвердити графік документообігу, а також 
якісну систему звітності. При цьому форми внутрішньої звітності 
визначаються виходячи з того, яка інформація більшою мірою 
цікавить керівництво – наприклад, щотижневий звіт про витрати з 
угрупованням всіх статей на постійні та змінні і доходи. 

6.  Вибрати підсистему управлінського обліку для калькуляції 
собівартості органічної продукції. 

Отже, використання запропонованої методики ведення 
управлінського обліку на інноваційних сільськогосподарських 
підприємствах дасть можливість оперативного збору, систематизації та 
достовірного аналізу інформації про витрати, доходи та ефективність 
діяльності щодо різних напрямків виробництва. Це дозволить на 
практиці оцінити прибутковість ведення органічного виробництва та 
сприятиме розвитку екологобезпечного господарювання. 
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Скільки існує людство, стільки існує проблема забезпечення 

його продуктами харчування. Протягом всього свого існування воно 
вело безперервну боротьбу за те, щоб навчитися виробляти їжу в 
необхідних об’ємах. Британський священник і економіст Томас 
Мальтус (1766-1834) говорив, що «ріст кількості населення завжди 
буде випереджати темпи росту продовольчих ресурсів, тому і існують 
війни, хвороби, які повинні регулювати ці процеси». За останні два 
століття, які характеризуються небаченим економічним зростанням, 
значення цього прогнозу щодо майбутнього людства поступово 
втрачається. 

По відношенню до мальтузіанської дилеми філософи 
розділилися на два табори – мальтузіанці та техно-оптимісти. 
Мальтузіанці стверджували, що рано чи пізно чисельність 
народонаселення перевищить максимальну продуктивність джерел їжі, 
встановлену природою і на Землі настане голод. Техно-оптимісти їм 
заперечували і заявляли, що завдяки технологіям постійно 
вдосконалюються наші можливості виробляти все необхідне для 
виживання, включаючи їжу. Останні два століття техно-оптимісти 
постійно отримували перемогу. Найбільш вражаючою деякі рахують 
«зелену революцію» 1940-1970-х років, автором якої є лауреат 
Нобелівської премії Норман Борлогу. Таку високу нагороду він 
отримав з формулюванням «За внесок у вирішенні продовольчої 
проблеми і особливо за здійснення Зеленої революції». 

Зелена революція – комплекс змін в сільському господарстві 
країн на основі сучасної агротехніки, які дали можливість з 1960 по 
1990 роки виробництво їжі у всьому світі збільшити удвічі і 
забезпечити продовольством 7-8 мрд. чоловік. У зверненні на форумі 
генної інженерії 2000 р. Борлогу заявив, що «…Вже розроблені, або 
знаходяться на завершальній стадії розробки технології, що 
дозволяють забезпечити харчами 8-9 мрд чоловік». Йшла мова про 
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технології ГМО для забезпечення швидко зростаючого населення 
землі продуктами харчування. 

Генно-модифіковані продукти – це продукти, які отримані за 
рахунок змін генетичного апарату живих організмів. Традиційно 
селекція дає сорт рослин за 10-15 років, а генна інженерія за рік за два. 

Генна інженерія – молода технологія, створена для поліпшення 
характеристик живих організмів шляхом пересадки в них чужого 
генетичного матеріалу, наприклад ДНК риби в помідор (щоб не 
підмерзав) чи бактерії в картоплю (щоб жук не їв). При використанні 
таких сільськогосподарських культур зменшується потреба в 
ядохімікатах. Але якщо ген стійкості до гербіцидів є в кожній клітині 
рослин, висаджених на значних площах, то рано або пізно при 
перехресному запиленні він перейде до диких родичів цих рослин. 
Закріпившись у майбутніх поколіннях, цей ген створить бур’ян, що 
стійкий до будь-яких хімічних засобів, що стане новим джерелом 
небезпеки. 

Генетичне забруднення планети непередбачене більшою мірою, 
ніж хімічне або радіоактивне, тому що воно переноситься живим 
матеріалом, що може плодитися, мігрувати і мутувати. Ми поміщаємо 
живі організми без всякої еволюційної історії в середовище, що не 
знає, як до них пристосуватися. Сьогодні 90% нашого раціону 
складаються з 20 видів рослин, хоча людині відомо більше 220000 
видів. За останні вісімдесят років у США зникло 97% овочів. З 7000 
сортів яблук залишилося 900. З 2600 різновидів груш залишилось 330. 

У ЄС дозволені тільки три види генетично змінених рослин, а 
саме три сорти кукурудзи. У США ж таких продуктів налічується 
десятки, а незабаром будуть сотні. В Америці вже давно наростає 
страшна проблема з ожирінням, тепер ця проблема є і у Європі. 
Проблема поглиблюється і тим, що люди мають мало достовірної 
інформації про генетично модифіковані продукти. Більшість науковців 
вважає, що випуск генетично модифікованих продуктів у 
навколишньому середовищі можуть спричинити незворотню шкоду 
біологічному різноманіттю екосистем, а також здоров’ю людей та 
тварин. Ця група науковців, беручи до уваги обмеженість знань про 
природу ризику від ГМО, закликає уряд ввести п’ятирічний мораторій 
на комерційне застосування ГМО, щоб забезпечити необхідний час для 
більш інтенсивного моніторингу. 

Сьогодні уже навіть на теренах Житомирщини вирощується 
генетично модифікована соя, кукурудза, картопля та інші види рослин, 
які безконтрольно реалізуються та використовуються для  
виробництва харчової продукції без відповідного маркування, а також 
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на корм для птиці, свиней та ВРХ. Вже зараз чимало людей з острахом 
дивляться на генетично модифіковане майбутнє, на глобалізаційні 
процеси. Здається, що наш екологічний годинник вже натякає на 
фініш. І розуміючи це, уже сьогодні тисячі ферм в усьому світі 
переходять на «старий» спосіб виробництва продовольства, 
повертаючись до традиційної гармонії сільської праці, відмовляючись 
від насильства над природою. Такі продукти чистіші і корисніші, але 
вони ще і смачніші, а їхнє виробництво завдає мінімальної шкоди 
середовищу. 

Ідея органічного виробництва полягає у повній відмові від 
застосування ГМО, антибіотиків, отрутохімікатів та мінеральних 
добрив. Це призводить до підвищення природної біологічної 
активності грунту, відновлення балансу поживних речовин, 
підсилюються відновлювальні властивості, нормалізується робота 
живих організмів, відбувається приріст гумусу, і як результат – 
збільшення урожайності сільськогосподарських культур. Органічні 
продукти (від англ. organic food) – продукція сільського господарства 
та харчової промисловості, виготовлена відповідно до затверджених 
правил (стандартів), які передбачають мінімізацію використання 
пестицидів, синтетичних мінеральних добрив, регуляторів зростання, 
штучних харчових добавок, а також забороняють використання ГМО. 

Наприклад, у сільському господарстві на полях не 
використовують хімічно синтезованих мінеральних добрив, ГМО, а 
для боротьби зі шкідниками застосовують фізичні та біологічні 
методи: ультразвук, шум, світло, пастки, температурні режими. У 
тваринництві особливу увагу приділяють кормам (без консервантів, 
стимуляторів зростання, збудників апетиту) та безстресовим умовам 
утримання й транспортування, заборонено використовувати 
антибіотики та гормони. Щодо готової продукції заборонено 
рафінування, мінералізація та інші прийоми, які вбивають органічні 
поживні властивості продукту, а також додавання штучних 
ароматизаторів, барвників тощо.  

Коли йдеться про органічну продукцію й розвиток її ринків, 
надзвичайно велику роль відіграє «органічна» гарантійна система, що 
включає спеціалізовані інспекційні та сертифікаційні органи. Ця 
система в своїй діяльності використовує як правові норми, що 
встановлюють обов’язкові вимоги в рамках державного регулювання, 
так і певні визначені стандарти, які є добровільними угодами — 
результатом досягнення визначеного консенсусу споживачів і 
виробників товарів і послуг. У сучасному світі переважає тенденція 
заміни правових норм щодо органічної продукції стандартами, 
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оскільки останні є простішими в застосуванні й легше піддаються 
міжнародній гармонізації, а також через політику дерегулювання, до 
якої вдаються в багатьох країнах. 

Система інспекції органічної продукції в більшості країн ЄС є 
змішаною – державно-приватною. Державні органи здійснюють 
акредитацію приватних сертифікаційних установ та нагляд за їх 
діяльністю. Ті, у свою чергу, контролюють виробників 
сільгосппродукції та переробні підприємства й сертифікують їхню 
продукцію згідно з тими або іншими «органічними» стандартами, що 
повинні бути узгоджені з базовими стандартами Міжнародної 
Федерації органічного сільськогосподарського руху IFOAM. Експорт 
органічної продукції в ЄС з інших країн передбачає обов’язкову 
наявність сертифіката, виданого акредитованою в ЄС сертифікаційною 
установою. 

У такий спосіб ця гарантійна система (сертифікації, інспекції та 
маркування) забезпечує відповідність органічним стандартам усього 
процесу сільськогосподарського виробництва й переробки до рівня 
кінцевої продукції, включно з її пакуванням, маркуванням та 
доставкою споживачам. З 1 липня 2012 року для усієї пакованої 
органічної продукції, виробленої на території ЄС, обов’язковим є 
нанесення на упаковку спеціального уніфікованого логотипу, 
паралельно з яким можуть розміщуватися приватні, регіональні або 
національні логотипи органічної продукції. Уніфікований логотип 
органічної продукції, прийнятий в ЄС, на добровільних засадах також 
може використовуватися для маркування органічних продуктів не 
розфасованих для кінцевого споживача, а також для органічних 
продуктів, що імпортуються на територію ЄС з третіх країн/ 

В Україні вже є понад 120 «органічних» господарств, проте 
переважна частина з них сертифікована іноземними сертифікаційними 
компаніями відповідно до європейських «органічних» стандартів. 
Українськими учасниками органічного руху, за підтримки 
Швейцарського агентства зі співробітництва та розвитку (SDC) та 
Швейцарського державного секретаріату з економічних питань (SECO) 
створено національний сертифікаційний орган «Органік Стандарт». 
Триває робота з підготовки проекту Закону України «Про органічне 
виробництво», який має регулювати всю діяльність з органічного 
виробництва.  

Загалом в Україні спостерігається позитивна тенденція щодо 
активізації розвитку органічного виробництва, що є важливою 
передумовою створення надійної системи продовольчої безпеки 
держави. Проте можливість подальшого успішного розвитку цих 
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процесів потребує нагального втручання держави у вигляді створення 
дієвої системи регулювання виробництва та обігу органічних харчових 
продуктів. 

 
 

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ 
НА ОРГАНІЧНУ ПРОДУКЦІЮ 

 
О. В. Горобець, к.е.н., доцент  

Житомирський національний агроекологічний університет 
 
Починаючи з 90-х років ХХ ст. в Україні відбувається 

безпрецедентне для мирного часу скорочення кількості населення, 
зумовлене падінням народжуваності, зростанням захворюваності та 
смертності. На початку 2013 р. чисельність населення нашої держави 
становила 45,4 млн. чол., тобто за останні 20 років зменшилася на 6,8 
млн. осіб. Процес депопуляції супроводжується погіршенням стану 
здоров'я людей. Протягом останніх п'яти років в Україні зберігаються 
негативні тенденції зростання первинної захворюваності населення 
(+4,8 %) та поширеності хвороб (+7,0 %) [1, с. 13].  

Як зазначається в "Концепції загальнодержавної цільової 
соціальної програми "Здорова нація" на 2009-2013 роки", основними 
чинниками, що зумовлюють кризовий стан здоров'я українських 
громадян, є, зокрема, відсутність суспільного усвідомлення цінності 
здоров'я нації, не сформована ефективна система стимулювання 
населення до збереження свого здоров'я, тютюнокуріння, вживання 
алкоголю, нераціональне та незбалансоване харчування [2]. 

В цьому контексті актуальним є розвиток в Україні органічного 
сільського господарства, яке передбачає мінімальний обробіток ґрунту 
й повну відмову від застосування мінеральних добрив, хімічних 
засобів захисту рослин та генетично-модифікованих організмів. 
Результатом органічного виробництва є екологічно чиста, безпечна та 
якісна продукція, споживання якої сприятиме оздоровленню нації.  

Останнім часом в Україні намітилися позитивні тенденції щодо 
розвитку органічного виробництва. Так, в 2011 р. в країні 
нараховувалось 155 сертифікованих органічних господарств, що в 5 
разів більше, ніж у 2003 р., а загальна площа сертифікованих 
органічних земель склала 270320 га (на 64 % більше, ніж у 2003 р.) [3]. 
Проте на сьогодні існують певні проблеми, які ускладнюють розвиток 
органічного виробництва. Серед них науковці відзначають, зокрема, 
недосконалий маркетинг органічної продукції; високий рівень 
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недовіри у потенційних споживачів органічних продуктів харчування 
до будь-яких гарантій якості продуктів у вигляді знаків маркування на 
них; низький рівень платоспроможного попиту порівняно з 
розвинутими країнами; низький загальний рівень екологічної 
свідомості громадян; недостатню поінформованість населення щодо 
переваг виробництва та споживання органічної продукції [4, с. 135; 5, 
с. 17; 6, с. 61]. 

Отже, важливими завданнями сьогодення є виховання в 
суспільстві позитивного ставлення до органічного способу 
господарювання, усвідомлення його екологічних, економічних і 
соціальних переваг, формування у громадян потреби в здоровому 
харчуванні та попиту на органічну продукцію, підвищення довіри з 
боку споживачів до такої продукції. У вирішенні цих завдань головна 
роль повинна належати екологічній освіті населення та пропаганді 
здорового способу життя. Особливо актуальним є поширення цих 
знань серед студентської молоді – майбутніх фахівців і майбутнього 
української нації. 

З метою вивчення орієнтації студентів ВНЗ на здоровий спосіб 
життя та їх готовності стати споживачами органічної продукції було 
проведене пілотне соціологічне опитування. В ньому взяли участь 
студенти 4 курсу Житомирського національного агроекологічного 
університету, які навчаються за спеціальностями "Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 
"Лісове і садово-паркове господарство", "Фінанси і кредит", "Облік і 
аудит". Фактично було опитано 197 із 330 студентів, які навчаються за 
переліченими вище спеціальностями. Це означає, що для рівня 
довірчої ймовірності 95 % гранична помилка фактичної вибірки 
складає ± 4,44 %. Отже, вибірка є репрезентативною.  

Результати обробки даних, отриманих внаслідок опитування 
студентів, представлені в табл. 1. Аналіз отриманих даних дозволяє 
зробити висновок, що студенти приділяють недостатньо уваги 
здоровому харчуванню: більше половини опитаних декілька разів на 
тиждень і частіше вживають солодощі та м'ясні вироби не домашнього 
приготування (відповідно 73 % та 52 % респондентів), 19 % вживають 
продукти швидкого харчування.  

Дослідження свідчать, що саме ці категорії продуктів містять 
значну кількість штучних добавок, а також є ризикованими з огляду на 
можливий вміст ГМО. Проте 57 % усіх респондентів навіть не 
цікавляться інформацією про склад продукту або цікавляться вже 
після того, як купили чи з'їли продукт; 41 % студентів не знають, як 
впливають на організм штучні харчові добавки.  
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Таблиця 1 
Результати анкетування студентів 4 курсу ЖНАЕУ (у відсотках) 

Стать Питання Варіант відповіді % до заг. 
кільк.  чол. жін. 

1. Як часто ви відвідуєте Мак Доналдс? принципово ніколи 30 38 24 
декілька разів на рік 56 41 68 

декілька разів на місяць 11 16 7 
декілька разів на тиждень і 

частіше 3 5 1 

1. Як часто ви відвідуєте Мак Доналдс? 
2. Як часто ви вживаєте солодощі не 
домашнього приготування? 

декілька разів на місяць 28 31 25 
декілька разів на тиждень і 

частіше 73 69 75 2. Як часто ви вживаєте солодощі не 
домашнього приготування? 
3. Як часто ви вживаєте м'ясні вироби не 
домаш-нього приготування? принципово ніколи 6 4 7 

декілька разів на місяць 42 45 41 
декілька разів на тиждень і 

частіше 52 51 52 

3. Як часто ви вживаєте м'ясні вироби 
(сосиски, ковбаси) не домаш-нього 
приготування? 
4. Як часто ви вживаєте продукти 
швидкого харчування (чіпси, сухарики)? принципово ніколи 24 20 29 

декілька разів на місяць 57 55 59 
декілька разів на тиждень і 

частіше 19 25 12 

4. Як часто ви вживаєте продукти 
швидкого харчування (чіпси, сухарики)? 
5. Як часто ви вживаєте пиво або 
слабоалкогольні напої? принципово ніколи 20 15 25 

декілька разів на місяць 65 57 71 
декілька разів на тиждень 16 28 4 

5. Як часто ви вживаєте пиво або 
слабоалкогольні напої? 
6. Як часто ви вживаєте міцні алкогольні 
напої? принципово ніколи 36 26 46 

декілька разів на місяць 57 60 54 
декілька разів на тиждень і 

частіше 7 14 - 
6. Як часто ви вживаєте міцні алкогольні 
напої? 
7. Ви палите? 

так 20 34 8 
ні 80 66 92 7. Ви палите? 

8. Коли ви читаєте інформацію на 
етикетці про склад продукту? ніколи 30 35 26 

після того, як купив (з’їв) 
продукт 27 32 24 

до того, як купити продукт 43 33 50 

8. Коли ви читаєте інформацію на 
етикетці про склад продукту? 
9. Чи знаєте ви, як впливають на орга-нізм 
штучні харчові добавки, позначені  на 
упаковці літерою "Е"? так 60 57 62 

ні 41 43 38 9. Чи знаєте ви, як впливають на орга-нізм 
штучні харчові добавки, позначені  на 
упаковці літерою "Е"? 
10. Чи знаєте ви, чим відрізняється 
продукція органічного с/г виробництва від 
традиційного? 

не знаю 22 22 22 

вона не містить ГМО і 
штучних компонентів 

(консервантів, барвників) 
72 70 71 

вона отримана в результаті 
атестованого виробництва 11 11 11 

10. Чи знаєте ви, чим відрізняється 
продукція органічного с/г виробництва від 
традиційного? 
11. Чи купуєте ви органічну продукцію? 

ні 39 46 33 
ні, але хотів би купувати 61 54 67 11. Чи купуєте ви органічну продукцію? 

12. Назвіть причини, чому ви не купуєте 
органічну продукцію: не бачу в цьому сенсу 21 29 15 

не маю достатньо коштів 27 27 27 
не знаю, де вона продається 52 44 58 

12. Назвіть причини, чому ви не купуєте 
органічну продукцію: 
Всього респондентів 197 91 106  
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Потрібно відзначити і позитивний момент: 80 % опитаних не 
курять. Проте викликає занепокоєння, що 75 % дівчат та 85 % хлопців 
вживають пиво та інші слабоалкогольні напої від декількох разів на 
місяць до декількох разів на тиждень.  

Щодо міцних алкогольних напоїв, то декілька разів на місяць їх 
вживають 57 % студентів, а 14 % хлопців зазначили, що вживають такі 
напої навіть декілька разів на тиждень.  

В результаті опитування було також виявлено, що студенти 
недостатньо інформовані щодо переваг органічної продукції. Так, 22 % 
респондентів не знають, чим відрізняється продукція органічного с/г 
виробництва від традиційного і всього 11 % розуміють, що така 
продукція не лише не містить ГМО і штучних компонентів, а й 
повинна бути отримана в результаті атестованого виробництва. Ніхто з 
респондентів не купує органічну продукцію (21 % взагалі не бачать в 
цьому сенсу), проте 61 % студентів виявили бажання її купувати. При 
цьому 52 % опитаних зазначили, що не знають, де продається 
органічна продукція; 27 % студентів не мають на це достатньо коштів.  

Отже, для формування попиту на органічну продукцію 
необхідно постійно вести виховну і роз'яснювальну роботу серед 
студентів з метою усвідомлення ними цінності власного здоров'я. 
Перші кроки в цьому напрямі зроблено в ЖНАЕУ. В 2012/2013 н. р. 
дисципліна "Органічне виробництво" була включена у навчальні плани 
для студентів усіх спеціальностей.  

З метою поліпшення якості викладання даної дисципліни 
пропонується:  

 включити тему "Здорове харчування" в тематичний план; 
застосовувати у процесі викладання активні форми навчання, зокрема, 
метод проектів; 

 організувати обмін інформацією між усіма учасниками 
навчального процесу з метою популяризації вживання органічних 
продуктів харчування як невід'ємної частини здорового способу життя. 
Потрібно зазначити, що суттєву роль в цьому процесі відіграє 
особистий приклад викладача.  
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АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ПОЛТАВЩИНИ: СТАН І 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
А.В. Збарська, аспірант  

НУБіП України 
 
Питання виробництва безпечних та якісних продуктів 

харчування є актуальним, адже це пов’язано не тільки з завданням 
значної шкоди здоров’ю людей, але й природному середовищу. У 
сучасних умовах якість продукції, виробленої аграрним сектором, стає 
одним із основних факторів його конкурентоспроможності як на 
внутрішньому так і зовнішньому ринках. За оцінками Міжнародної 
федерації органічного землеробства, світовий ринок органічних 
продуктів складає близько 51 млрд. дол.США і має стійку тенденцію 
до подальшого розвитку. 

Теоретичні основи й узагальнення практичного досвіду 
розвитку органічного агробізнесу знайшли своє відображення в працях 
вітчизняних науковців: Бородачевої Н.В., Варченко О.М., Дуб А.Р., 
Дудар Т.О., Зайчук Т.О., Іртищевої І.О., Кобець М.І., 
Корчинської О.А., Манько Ю.П., Мармуль Л.О., Педак І.С., 
Рудницької О.В., Суса Т.Й., Ткачук І.Г, Топіхи В.І., Харченко В.В., 
Шубравської О.В. та ін.  
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У цих роботах висвітлені питання ефективності екологічного 
землеробства, правового визначення органічного сільського 
господарства, організаційно-економічні передумови формування 
ринку органічної продукції, впливу екологічних факторів на 
виробництво якісної продукції, розвиток консультаційної та освітньої 
системи в процесі становлення органічного сільського господарства. 
Полтавщина належить до числа областей, що стали ядром формування 
української держави. Значні природні ресурси,  потужний 
господарський потенціал обумовлюють важливу роль області у 
розбудові незалежної України та виробництві екологічно чистої 
продукції. 

Полтавська область була і залишається важливим центром 
розвитку сільського господарства країни, піонером у застосуванні 
екологічного землеробства. На 2011 р. на території області 
налічувалося 2368 підприємств ринкового типу, в тому числі 
приватних підприємства – 200, господарських товариств – 366, 
сільськогосподарських виробничих кооперативів – 33, 22 державних 
підприємств, інших підприємств – 38. Значною часткою економічного 
потенціалу області є фермерські та особисті селянські господарства. 
Вони виробляють понад 60 % м’яса і молока, 40 % яєць, третину 
зернових, основну кількість картоплі, овочів та фруктів (табл. 1). 

В даний час в області офіційно зареєстровано 1657 фермерських 
господарств. Зберігається тенденція до збільшення їх 
землекористування. Середній розмір фермерського господарства сягає 
120,7 га. Якщо 6 років назад лише близько 400 селян довіряли свої паї 
фермерам на площі 1,45 тис. га, то сьогодні більше 20 тисяч селян 
передали свої земельні частки (паї) в оренду фермерам. Відроджується 
спеціалізація господарств, збільшується кількість фермерів, які 
займаються тваринництвом.  

За площею посіву сої в 2012 році область займала перше місце в 
Україні, в 2012 році зібрана площа цієї культури становила 183,2 тис. 
га., що становить 12,3% всіх посівних площ. Авангардом ось вже 
декілька років залишається Глобинський район, площі посіву сої в 
якому сягають понад 20,0 тис. га. (17 % у структурі посівних площ 
району). В області розроблена програма “Збережемо енергоресурси 
Полтавщини”, в яку включено також питання виробництва біодизеля. 
В рослинництві впроваджуються державні та регіональні програми 
розвитку органічного землеробства та виробництва „екологічно 
чистої” продукції. Вирішення питань екологічної безпеки та здоров’я 
населення стало нагальною потребою українського суспільства. 
Підвищення якості сільськогосподарської та продовольчої сировини, 
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продуктів харчування в Україні сьогодні набуло важливого 
соціального значення, яке з моменту вступу України до Світової 
організації торгівлі займає не останнє місце в зовнішніх відносинах з 
країнами партнерами по СОТ. 

Таблиця 1 
Вклад особистих селянських і фермерських господарств у формування 

продовольчої безпеки Полтавської області, % [8] 
Показник 2000 2005 2007 2009 2011 

Частка у валовій 
продукції - всього 

 
53,5 

 
56,3 

 
53,0 

 
50,8 

 
49,7 

в т.ч.: рослинництва 50,0 54,3 50,4 46.7 47,4 
тваринництва 56,7 58,2 56,3 50,2 50,3 
У виробництві:      
зерна 20,4 27,2 25,6 25,7 25,4 
соняшнику 12,3 20,7 21,4 25,2 26,3 
цукрових буряків 13,4 13,1 13,8 6,4 6,3 
картоплі 98,9 99,2 98,7 99,1 98,7 
овочів 96,7 96,9 98,5 97,8 98,4 
плодів і ягід 96,7 98,0 95,8 97,3 94,3 
м’яса - всього 64,3 65,3 58,2 50,1 50,9 
молока 54,9 69.8 65,7 65,4 60,1 
яєць 37,9 29,3 33,2 31,9 30,0 
вовни 30,4 46,2 60,0 57,2 67,9 
меду 74,2 90,8 93,1 93,2 92,8 

 
За визначенням Міжнародної федерації органічного 

сільськогосподарського руху (IFOAM) органічне сільське 
господарство – це виробнича система, що підтримує здоров'я ґрунтів, 
екосистем і людей. Воно залежить від екологічних процесів, 
біологічної різноманітності та природних циклів, характерних для 
місцевих умов, при цьому уникається використання шкідливих 
ресурсів, які викликають несприятливі наслідки. Органічне сільське 
господарство поєднує в собі традиції, нововведення та науку з метою 
покращення стану навколишнього середовища та сприяння розвитку 
справедливих взаємовідносин і належного рівня життя для всього 
вищезазначеного [9]. 

Прикладом ефективного застосування ґрунтозахисного 
біологічного землеробства є приватне підприємство ПП 
„Агроекологія” Шишацького району і ФГ „Ярошенко” Семенівського 
району. Ці господарства протягом багатьох років не застосовують 
засоби захисту рослин і мінеральні добрива. При цьому, забезпечуючи 
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збереження родючості ґрунтів, мають вагомі результати у виробництві 
екологічно чистої продукції. 

ПП „Агроекологія” засноване 2000 року. Станом на 1 січня 
2011р. під сільськогосподарськими угіддями в господарстві зайнято 
8516 га. У рослинництві спеціалізується на "чистому" вирощуванні ПП 
„Агроекологія” зернових і зернобобових культур, в т.ч. кукурудзи на 
зерно, соняшнику та кормовиробництві, у тваринництві – на 
молочному скотарстві, виробницті яловичини та розведенні 
племінного молодняку ВРХ. За період 2008-2010рр господарство 
виробило в середньому близько 12,0 тис. т зерна, в т.ч. 671 т  насіння 
соняшнику, реалізувало на забій 641 т худоби всіх видів, в т.ч. 620 т 
великої рогатої худоби в живій масі, що становить 96,4% у загальній 
реалізації. В 2011р. була сертифікована діяльність ПП «Агроекології» 
щодо виробництва сільськогосподарської продукції (гречка, соняшник, 
жито, ячмінь, озима пшениця, овес, люцерна, еспарцет) та її переробки 
(крупа манна, крупа гречана, крупа пшенична, крупа перлова  та інші). 
Сертифікат № 11-0033-03 зазначає, що продукція підприємства 
відповідає вимогам викладеним в Постанові Ради (ЄС) №834/2007 та 
Постанові Ради (ЄС) №889/2008.  

У порівнянні з традиційним орним землеробством в ПП 
„Агроекологія” знизили використання пального більше, ніж в чотири 
рази, пестицидів – у 5-8 разів (обробляється тільки насіння зернових), 
робочий час – в три рази. При цьому, собівартість виробленої 
продукції більш ніж у шість разів нижча, чим в традиційних 
господарствах, а врожайність підвищилась на 70-110%. Рентабельність 
ПП „Агроекологія” становить 36%  в порівнянні із сусідніми 
малорентабельними, а інколи і взагалі збитковими 
сільгосппідприємствами. 

Органічна продукція на сьогодні користується підвищеним 
попитом в усьому світі, а кількість її виробників щорічно зростає. 
Органічне сільське господарство є толерантним до навколишнього 
середовища й базується на принципах екології – науки про 
навколишнє середовище, та глибинних законах біології – сукупності 
наук про живу природу. Тому можна стверджувати, що органічне 
сільське господарство за своєю суттю є й екологічним і біологічним 
одночасно. Тож використання термінів “екологічний” та “біологічний” 
не суперечить регуляторним директивним документам ЄС, коли 
йдеться про органічне сільське господарство. Плутанина виникає тоді, 
коли слова “екологічний” та “біологічний” або скорочено: еко- та біо- 
— використовують для позначення інших (відмінних від органічного) 
способів агровиробництва та їхньої продукції, приміром, 
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маловитратного сталого землеробства або біоінтенсивного міні-
землеробства. Сільськогосподарська продукція та продукти 
харчування, отримані за цими технологіями, не є “органічними”. Тому 
таке “вільне” використання термінів є ознакою або неосвіченості, або 
недобросовісної конкуренції й дискредитує органічну продукцію та 
обдурює покупців. Особливістю справжніх органічних продуктів є те, 
що в їхній назві ніколи не використовують нічого на зразок “еко-” чи 
“біо-”. Тому якщо споживач побачить на полицях магазинів 
“екомолоко” або “біойогурт”, він повинен знати, що ця продукція не 
має ніякого відношення до органічних продуктів харчування. 

Однак, не зважаючи на зазначене, не всі вітчизняні виробники 
можуть за рахунок власних потужностей (як виробничих, так і 
фінансових) здійснити перехід від традиційного виробництва до 
органічного. Останнє представляє собою значно складнішу систему й 
потребує більш зваженого підходу до впровадження. 
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ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Ю.С. Завадська, аспірант 

Житомирський національний агроекологічний університет 
 
Нагальною необхідністю є формування стратегії національної 

продовольчої безпеки України на основі підвищення економічної 
ефективності виробництва із одночасним збереженням довкілля. 
Потреба вирішення зазначеної проблеми обумовила становлення 
сфери органічного агровиробництва. Сучасний етап розвитку 
вітчизняного ринку органічної агропродовольчої продукції 
характеризується певними зрушеннями, однак, у той же час, і рядом 
чинників, що уповільнюють розвиток цієї галузі. Зазначені аспекти 
обумовлюють вибір теми дослідження.  

Вивченню питань розвитку ринку органічної агропродовольчої 
продукції присвячені праці таких іноземних та вітчизняних вчених як 
І. Артиш, А. Говард, І. Кобець, А. Подолинський, Дж. Ір. Родел, 
В. Рудницька, М. Фукуока, О. Ходаківська та ін. Однак, питання 
особливостей сучасного етапу становлення зазначеного ринку в 
Україні залишаються недостатньо дослідженими і потребують 
подальших напрацювань. 

Метою дослідження є визначення особливостей сучасного етапу 
розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції в Україні. 
Об’єктом дослідження є процес становлення вітчизняного ринку 
органічної агропродовольчої продукції. Предметом дослідження є 
сукупність теоретико-методологічних і практичних аспектів сучасного 
етапу розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції в 
Україні. Методологічною основою дослідження був системний підхід, 
а також загальнонаукові методи пізнання такі, як співставлення та 
узагальнення, індукція і дедукція (визначено стан та перспективи 
подальшого розвитку сфери органічного агровиробництва), економіко-
статистичний (опрацьовано масив статистичних даних та проведено 
аналіз показників економічної ефективності діяльності підприємств-
виробників органічної продукції), абстрактно-логічний 
(сформульовано висновки). 

Під виробництвом органічної продукції у світі зайнято 
37,2 млн. га або 0,9 % сільськогосподарських угідь, у тому числі землі 
господарств перехідного періоду (станом на 01.01.2010 р.). Значна 
частина цих земель використовується для вирощування зернових. 
Сільськогосподарські угіддя задіяні під вирощуванням багаторічних 
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культур становлять близько 6 % або 2,4 млн. га. Відбувається постійне 
зростання кількості підприємств-виробників органічної продукції. 
Обсяг світового ринку органічної продукції становить 54,9 млрд. дол. 
США (станом на 01.01.2010 р.). [4]. Органічний напрям у галузі 
харчової промисловості є також одним з найбільш швидко 
зростаючих. У таких країнах, як Данія, Австрія та Швейцарія 
споживання органічних продуктів становить від 4,5 % до 5,5% у 
загальному споживчому кошику [3].  

В Україні розвиток органічного виробництва знаходиться на 
стадії формування. Згідно з даними Міжнародної федерації 
органічного сільськогосподарського руху (IFOAM) площа 
сільськогосподарських угідь в Україні, сертифікованих у відповідності 
до органічних стандартів, становила у 2010 р. близько 270 тис. га, а 
кількість сертифікованих господарств виробників органічної продукції 
перевищувала 140. Однак, вже у 2012 р. їх кількість зросла до рівня 
понад 200 підприємств.  

Структура посівних площ підприємств-виробників органічної 
продукції відображає сировинний напрям розвитку цієї сфери. Злакові 
зернові, які становлять майже половину вітчизняної органічної 
продукції рослинництва, практично у повному обсязі експортуються 
до країн ЄС. Така структура вирощування продукції характерна для 
ринку, на стадії становлення з нерозвиненим товарним асортиментом. 
Нині відбувається переміщення уваги товаровиробників до 
виробництва інших органічних сільськогосподарських культур із 
можливістю їх реалізації на вітчизняному ринку. Найбільшої 
популярності набуває розвиток виробництва овочів та фруктів. Крім 
того, значна увага приділяється вирощуванню олійних культур, таких 
як соняшник та соя [1]. 

Аналіз статистичних даних структури органічної товарної 
продукції засвідчує незначне пожвавлення тваринницького напряму. 
Так, виробництво і реалізація м’яса ВРХ та свинини у 2011 р. 
порівняно із 2009 р. збільшились на 20 % і 10 % відповідно. Варто 
окремо відмітити швидкі темпи зростання виробництва органічної 
продукції бджільництва. Імовірною причиною зазначених змін є 
збільшення кількості виробників органічного меду, які успішно 
пройшли сертифікацію, що підтверджується даними сертифікаційної 
компанії ОС [2]. Визначальним чинником функціонування ринку 
органічної агропродовольчої продукції є ціна. Особливість органічних 
товарів – їх вища ціна (у середньому на 50-300 %), що підтверджується 
результатами дослідження. Проте, аналіз статистичних даних дає 
підстави констатувати певне перевищення ціни реалізації органічної 



 237

продукції у порівнянні із традиційною. Вища вартість зернових 
органічних культур зумовлена їх реалізацією на експорт. Натомість, 
органічна продукція тваринництва продається здебільшого як 
звичайна, за встановленими ринковими цінами. Наприклад, 
переважний обсяг молочної органічної продукції, за рахунок високої 
якості, реалізується на лінії виробництва дитячого харчування. Однак, 
цей чинник на загальний рівень ціни цієї продукції впливає несуттєво. 
Така цінова ситуація пояснюється, насамперед, відсутністю 
нормативно-правового врегулювання відносин у цій сфері, 
законодавчого закріплення статусу органічної продукції, що значно 
уповільнює розвиток ринку, що досліджується. 

Важливим аспектом розуміння ринкової ситуації у сфері 
органічного агровиробництва є співвідношення цін на 
сільськогосподарську сировинну і кінцеву (товарну) продукцію. Вони 
значно різняться, що знижує рівень роздрібних продажів і розвиток 
ринку в цілому. Для нівелювання негативного впливу зазначених 
обставин нагальною необхідністю є розробка та практичне 
застосування єдиного механізму формування ціни у цій сфері. 
Важливим компонентом при формуванні ціни будь-якої продукції є її 
собівартість. У процесі дослідження проаналізовано діяльність 62 
підприємств-виробників органічної продукції в Україні в 2011 р. 
(табл. 1).  

Основною статтею витрат органічного виробництва є прямі 
матеріальні витрати, які за досліджуваний період становили 60 % від 
загальної суми собівартості. В їх структурі переважну частину 
складають витрати на насіння та посадковий матеріал, що пояснюється 
їх вищою вартістю закупівлі і, подекуди, необхідністю їх експорту із-
за кордону, що у свою чергу впливає на ціну. При використанні 
органічного методу господарювання значно скорочуються витрати на 
нафтопродукти і мінеральні добрива. Крім того, за органічного 
агровиробництва значно вищими є прямі витрати на оплату праці, що 
становлять 21 % у загальній витратній структурі, порівнюючи із 
середнім рівнем витрат по Україні.  

Однак, не зважаючи на скорочення деяких затратних частин 
виробництва органічної продукції, її більша вартість пояснюється 
рядом статей затрат, в яких немає потреби при виробництві звичайної 
продукції. Найбільша частка підприємств-виробників органічної 
продукції зосереджена у Лісостеповій зоні. При цьому, 
відслідковується відмінність розмірів земельних ділянок у зональному 
розрізі, що зумовлено виробничим напрямом та спеціалізацією 
господарств [2]. 
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Таблиця 1 
Витрати на виробництво органічної агропродовольчої  

продукції за елементами, 2011 р. 
Витрати на виробництво продукції  

сільського господарства 
всього в с.-г. "орга-

нічних" підприємствах 
України 

всього в с.-г. 
підприємствах України Показник 

тис. грн. % тис. грн. % 

Виробнича собівартість, всього 152597 100 99265870 100 
у т.ч.     
Прямі матеріальні витрати 778245 51 70732223 76 
насіння та посадковий матеріал 21364 14 8254940 8 
мінеральні добрива 1526 1 12119610 12 
нафтопродукти 7630 5 10651796 11 
оплата послуг і робіт сторонніх 
організацій 28993 19 13947504 14 

решта матеріальних витрат 18312 12 25758374 31 
Прямі витрати на оплату праці 32045 21 9028885 9 
Амортизація необоротних активів 91556 6 4845674 5 
Відрахування на соціальні заходи 10682 7 3048946 3 
Інші 22890 15 6435849 7 

Джерело: побудовано на основі [2]. 
 
Характерним для органічного господарювання в Україні є 

значне використання у виробництві орендованих земель – понад 90 %. 
Відбувається поступове зменшення розмірів вітчизняних 
сертифікованих органічних підприємств. Господарства із відносно 
великою кількістю земель для цієї сфери є виробниками зернових, що 
вирощуються з метою експорту. Забезпеченням органічною 
агропродовольчою продукцією здебільшого займаються невеликі 
підприємства із меншими площами земель, що пояснюється високою 
вартістю процедури сертифікації (ціна у галузі рослинництва 
встановлюється у залежності від кількості задіяних в органічному 
виробництві площ земель). 

Провідна сертифікаційна компанія в Україні – Органік 
Стандарт. Крім вітчизняної Органік Стандарт на органічному ринку 
України функціонує ряд іноземних сертифікаційних компаній. 
Найширше із них представлені компанії Німеччини (ABCert, Lacon, 
Ceres, BCS) та Італії (ICEA, Bioagricert, Suolo e Salute). Основна частка 
вітчизняної органічної продукції сертифікована у відповідності до 
стандартів EU, що засвідчує експортну спрямованість українських 
товаровиробників на ринок Європи. 
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Потреба збалансованого розвитку агроекосистеми зумовила 
виникнення та поступове становлення сфери органічного 
агровиробництва як у світі, так і в Україні. Діагностика сучасного 
стану вітчизняного ринку органічної агропродовольчої продукції 
засвідчила, що показники його функціонування зростають, проте вони 
не відповідають рівню розвинених країн. Для забезпечення його 
ефективного розвитку у майбутньому необхідно розробити 
комплексну програму рішень і дій щодо підвищення рентабельності 
вітчизняного виробництва, удосконалення структури та 
інфраструктури цього ринку. 
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В результаті інтенсивного ведення сільськогосподарського 

виробництва, застосування мінеральних добрив, пестицидів та інших 
негативних чинників стало причиною руйнування родючого шару 
ґрунту і найціннішої її складової гумусу. Це в свою чергу сприяло 
погіршенню умов життєдіяльності та чисельності ґрунтових 
мікроорганізмів, які забезпечують розкладання органічної речовини і є 
важливим ланцюгом в живленні всіх рослин, а особливо 
сільськогосподарських. Така ситуація особливо гостро постала в 
Україні, насамперед це пов’язано з доволі складним економічним 
станом більшості сільськогосподарських підприємств і веде до  
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зниження якості вирощеної продукції, а отже в подальшому має 
негативний вплив на споживачів. 

Неоднозначним є сьогодні ставлення науковців щодо 
використання генетично модифікованих організмів – рослин, тварин, 
бактерій, насамперед це пов’язано з незначною кількістю проведених 
досліджень в даному напрямку. Тому на сьогоднішній день не 
можливо в повній мірі оцінити їх негативну чи позитивну дію. Однією 
з умов вирішення наведених вище проблем є перехід до передових, 
еколого-, ресурсо- та природозберігаючих технологій, що дасть змогу 
сформувати якісно новий, екологобезпечний матеріально-технічний 
базис, який гарантуватиме високий рівень ресурсо-екологічної безпеки 
країни. Як самостійних напрямок органічне землеробство 
сформувалося на початку ХХ ст. Поняття органічне сільське 
землеробсто вперше було розглянуто лордом Нортборном (Lord 
Northbourne) в виданій ним в 1940 році книзі «Заботьтесь о земле». 

Одним із засновників даного напрямку став британський 
ботанік Альберт Говард (Albert Howard), який в 1940 році видав книгу 
«Сельскохозяйственный завет». В 1939 році Єва Бальфур (Eve Balfour) 
під впливом робіт Говарда видає книгу «Живая почва». Робота 
отримала широке поширення і привела до заснування однієї з 
найбільш відомих на сьогодні організацій з органічного землеробства 
– Грунтова Асоціація (Soil Association). 

Вагомий внесок в даному питанні здійснив Рудольф Штайнер 
(Rudolph Steiner), який створив першу комплексну працю: «Духовно-
научные основы успешного развития сельського хазяйства». В США в 
1943 році Луіс Бромфільд (Louis Bromfield) публікує книгу «Приятная 
долина», а в 1948 році в книзі «Ферма в Малабаре» описує власний 
досвід ведення органічного землеробства  на своїй фермі. Проте самий 
вагомий внесок у розвиток нових ідей в США здійснив Жеромі Ірвін 
Родейл (Jerome Irving Rodale). В 1942 році він заснував журнал 
«Органічне землеробство і садівництво». В 1950 році Жеромі Ірвін 
Родейл заснував ще один журнал «Попередь», де вивчалась філософія 
органічного сільського господарства. В 1954 році видавництва Родєйла 
очолив син – Роберд Родєйл (Robert Rodale). В 1971 році Роберт 
заснував Дослідний центр Родейла, який на сьогодні називається 
«Інститут Експериментального Фермерства Родейла). 

В Японії важливий вклад в розвиток даного землеробства вніс 
філософ Мокіхі Окада (Mokichi Okada), який є  засновником концепції 
органічного землеробства. До початківців органічного сільського 
господарства  необхідно віднести  японського фермера Масанобу 
Фукуока (Masanobu Fukuoka). Його найбільш відомі книги 
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«Естественный подход в сельском хозяйстве» і «Революция одной 
соломинки». В ХVIII столітті російський вчений А.Т. Болотов 
розробив принципи ведення сільськогосподарського виробництва в 
«гармонії з природою». В 30-х роках позаминулого століття 
академіком В.Р. Вільямсом була запропонована травопільна система 
землеробства, яка має багато спільного з принципами органічного 
сільського господарства.  

В Україні розробниками української моделі біологічного 
землеробства можна вважати Шикулу М.К., який сформував основні 
принципи та засади впровадження органічного сільського 
господарства на чорноземних грунтах. Застосування даної моделі було 
розпочато ще в 1976 році на базі ПП «Агроекологія» керівник 
Антонець С.С. на площі близько 3,5 тис. га. Варто зауважити, що 
процес переходу до біологізації є доволі тривалий, як показує досвід 
даного підприємства повний перехід був здійснений в 1992 році, тобто 
від започаткування до впровадження пройшло близько 15-ти років. 
Такий тривалий термін насамперед зумовлений рядом причин, серед 
яких найбільш вагомими є звільнення полів від забур’яненості та 
подальший контроль чисельності бур’янів у межах порогу 
шкодочинності лише механічними та біологічними методами. 
Наступним не менш важливим аспектом є перехід до мінімалізації 
обробітку грунту, як за глибиною так і способом, а також максимальне 
насичення поверхневого шару органічними рештками в вигляді 
подрібнених частин побічної продукції, сидератом, соломою.  

Проаналізовані результати досліджень українських та 
зарубіжних вчених засвідчують неоднозначний підхід щодо шляхів і 
методів розвитку землеробства в цілому та органічного зокрема. 
Насамперед це пов’язано з різними грунтово-кліматичними, 
економічними, технічними та технологічними умовами вирощування 
сільськогосподарських культур. Однак визначені два основних та 
важливих аспекти, насамперед це обробіток грунту та застосування 
добрив, тобто так звані регульовані чинники.  

Обробіток грунту завжди займав у землеробстві одну з 
провідних позицій, адже лише шляхом механічної дії на грунт робочих 
органів сільськогосподарської техніки можливо створити оптимальні 
умови для росту і розвитку сільськогосподарських рослин, найбільш 
ефективне засвоювання добрив, регулювання меліоративними 
процесами та зниження негативних ерозійних впливів. Чіткої теорії, 
щодо найбільш ефективних способів обробітку грунту на даний час 
поки що не створено, але розвиваються два напрямки, традиційний 
обробіток, що базується на основі оранки, та обробіток без обертання 
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скиби, який передбачає застосування різних грунтооброблювальних 
знарядь (плоскорізи, чизелі, дискові борони і т.д.). Дотепер точиться 
дискусія щодо переваг та недоліків різних способів обробітку. Проте 
загальний  напрямок  стає  очевидним – це  мінімалізація  обробітку.  

В наш час багато вчених схиляються до того, що застосування 
плоскорізного обробітку сприяє покращенню гумусового балансу, 
агрофізичних, біологічних і агрохімічних властивостей грунту [7]. Так, 
біологічна активність і коефіцієнт накопичення гумусу в шарі грунту 
0-15 см за безплужного обробітку підвищується в 1,5 рази [9]. При 
використанні системи безполицевого обробітку ряд авторів відмічають 
перевагу процесів синтезу органічної речовини над мінералізацією [2]. 
Особливо важливе значення це має для дерново-підзолистих грунтів, в 
яких зниження вмісту гумусу за 20-50 років сільськогосподарського 
використання в середньому становить 0,6% від початкового вмісту [8]. 

Органічні добрива та рослинні рештки при обробітку без 
обертання скиби залишаються в поверхневому шарі грунту, а це в 
свою чергу веде до накопичення гумусу, вуглецю та азоту. Особливе 
значення це має для дерново-підзолистих грунтів легкого 
гранулометричного складу, які характеризуються низькою 
забезпеченістю доступних для рослин поживних речовин [5]. 
Систематичний мінімальний обробіток помітно зменшує інтенсивність 
мінералізації в значній мірі активізує гуміфікацію, що загалом 
позитивно впливає на загальний гумусний стан грунту. Крім того, 
обробіток грунту без обертання скиби впливає на водно-фізичні 
властивості, а через них і на біологічні процеси, що проходять у грунті 
[6]. Провідне місце в цьому належить грунтовій мікрофлорі, яка бере 
участь у формуванні усіх цінних властивостей грунту [1]. Чим більше 
органічних речовин, тим інтенсивніше протікає процес розвитку 
мікроорганізмів. Біота грунту бере активну участь у трансформації 
майже всіх макро- і мікроелементів грунту. Крім того вона може 
синтезувати і продукувати складні біополімери, такі як амінокислоти, 
ферменти, вітаміни і т.д. 

Плоскорізний обробіток грунту сприяє значному збільшенню 
кількості дощових черв’яків, при цьому характерним є те, що основна 
їх маса розміщується в місцях накопичення пожнивних решток у 
верхньому шарі грунту, який добре аерується та зволожується [3]. 

Важливим заходом в підвищенні продуктивної функції 
агроекосистеми є поєднання обробітку грунту без обертання скиби з 
внесенням органічних речовин. Позитивний вплив добрив відмічений 
вже давно і не викликає сумніву, щодо необхідності їх застосування. У 
зв’язку із скороченням господарств, які займаються веденням 



 243

тваринництва наразі постає проблема заміни традиційних органічних 
добрив на більш альтернативні, тобто заміну гною на більш дешеву 
органіку (солому та сидерати). За підрахунками фахівців, для 
забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в Україні необхідно 
щорічно виробляти близько 300 млн. т органічних добрив. За рахунок 
внесення підстилкового гною, приорювання соломи та сидератів вихід 
органічних добрив становитиме не менше 120 млн. т, або майже 5,0 
т/га посівної площі. Застосування зелених добрив є економічно 
вигідним завдяки ефективному використанню агрокліматичних 
ресурсів зони, немає потреби значних транспортних витрат на їх 
перевезення, очищаються поля від бур'янів, зменшується кількість 
патогенних мікроорганізмів та ін.  

Вважається, що культури-сидерати, які забезпечують 200-300 
ц/га зеленої маси, утворюють кількість перегною, еквівалентну 8-12 
т/га гною, тобто приблизно 4% від зеленої маси. Орієнтовні 
підрахунки показують, що загальний вихід соломи в Україні може 
становити 50-60 млн. т, що прирівнюється до 200-240 млн. т 
підстилкового гною. У сучасних умовах може бути не задіяно для 
тваринництва й інших потреб до 30-40 млн. т соломи. Беручи до уваги, 
що в кожній її тонні міститься 35-40 кг вуглецю, 5 кг азоту, 2,5 кг 
фосфору та 8 кг калію, з внесеною соломою в кількості 30 млн. т до 
грунту повертається 1,2 млн. т вуглецю, 150 тис. т азоту, 75 тис. т 
фосфору і 24 тис. т калію. У польових сівозмінах Полісся і Лісостепу 
України солому найдоцільніше вносити під просапні культури - 
картоплю, цукрові буряки, кукурудзу, а в умовах достатнього 
зволоження навіть під озимі зернові.  

Отже, проаналізувавши вище наведені дані, можна 
стверджувати, що для розвитку біологічного землеробства в Україні 
існує великий потенціал і вирішення його можливе, як видно, за 
рахунок інтенсивного використання гною, соломи та сидератів в 
поєднанні з мінімальним обробітком для забезпечення інтенсивного 
накопичення органічної речовини на поверхні грунту та при 
поверхневій його частині, що в свою чергу спиятиме покращенню 
агрофізичних та фізико-хімічних властивостей, підвищенню вмісту 
гумусу, стимулюванню процесів гуміфікації і мінералізації, 
збільшення грунтової мікробіоти і, як наслідок, підвищення врожаю та 
покращення якості вирощуваної продукції.  
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Прогрес в сучасному світі не тільки приносить людству 

матеріальний благоустрій, але й обумовлює постійно зростаюче 
екологічне навантаження на біосферу - ґрунт, природні та штучні 
водойми, річки, атмосферу, живі організми тощо. До факторів, які його 
викликають, часто відносять і хімізацію сільського господарства. 
Зокрема, захоплення надзвичайно високими дозами мінеральних 
добрив, хімічними засобами захисту рослин без достатнього наукового 
обґрунтування, порушення технології їх застосування, інтенсивний 
обробіток ґрунту з використанням важкої техніки і інші чинники 
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привели до цілого комплексу негативних екологічних наслідків. Перед 
людством виникла проблема подальшого розвитку землеробства, 
пошуку альтернативних шляхів підтримки його високої 
продуктивності. Вчені і практики ряду країн Європи та Америки 
запропонували перейти на біологічне, або альтернативне, 
землеробство, яке останнім часом стало досить поширеним і в 
Україні [1]. 

У ринкових умовах ефективне сільськогосподарське 
виробництво можна забезпечити, насамперед, шляхом використання 
збалансованого, добре організованого і економічно обґрунтованого 
методу його ведення з обов’язковим застосуванням прогресивних 
технологій. Критерієм діяльності такого сільського господарства може 
стати не стільки збільшення обсягів виробництва, а й прагнення до 
зниження його собівартості, отримання максимального прибутку і 
збереження природних ресурсів. Основна мета альтернативного 
землеробства - екологічно збалансоване землеробство і тваринництво з 
метою забезпечення людства екологічно чистими продуктами 
харчування. Альтернативне землеробство не означає повернення до 
старої екстенсивної технології, хоча і не виключає використання 
окремих її елементів. 

Методи органічного виробництва передбачають застосування 
комплексу агротехнічних заходів, що ґрунтуються на суворому 
дотриманні сівозмін, введенні до їх складу бобових культур, 
проведення поверхневого обробітку без обертання верхнього шару 
ґрунту, мульчування ґрунту пожнивними рештками, застосування 
органічних добрив та біологічних засобів захисту рослин від шкідників 
і хвороб [2]. Один з напрямків екологізації землеробства - збереження 
біоти ґрунтів, регулювання їх життєдіяльності, організація 
біологічного контролю всіх агротехнічних заходів, підтримка певного 
гомеостазу ґрунтових організмів (у тому числі складу і чисельності 
мікроорганізмів, що населяють ґрунт) [3]. 

У сучасному екологічно орієнтованому сільському господарстві 
вживаються стрімкі заходи з відновлення біологічної родючості 
ґрунтів, зруйнованих масовою хімізацією: випускаються препарати, які 
збагачують ґрунт грибами, бактеріями. З’явилися і спеціальні 
біоорганічні добрива, збагачені не тільки мікроорганізмами, але і 
біокаталізаторами. Мова сьогодні може йти, по суті, про розвиток 
нової галузі агрономічної науки - біотехнології гумусу. 

Таким чином, органічне сільське господарство - це не тільки 
спосіб отримання екологічно чистої продукції, а й ефективний шлях до 
відновлення природних біоценозів, до збагачення природного 
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біорізноманіття, яке швидко втрачається через надзвичайне 
захоплення засобами хімізації. Подальший розвиток органічного 
землеробства передбачає, перш за все, пошук нових технологій на 
основі наукових знань, законів природи, їх оптимального 
використання та поєднання. Основним завданням при плануванні та 
використанні факторів інтенсифікації повинно бути не отримання 
максимально високих врожаїв сьогодні, а збереження навколишнього 
середовища і підвищення родючості ґрунту - необхідної основи для 
реалізації передових агротехнологій та отримання стабільних, 
екологічно чистих урожаїв. 
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Открытие земледелия, совершённое более чем за 600 поколений 

до нас, определило всё будущее человечества. 
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Начало земледелия и скотоводства в С. Причерноморье 

датируется 6800-6300 гг. до н. э. – кануном появления 
воспроизводящего хозяйства в Европе [1, т.I, с. 510]. Предшествие 
обусловилось возникновением около 6680 г. древнейшей державы 
Аратта – ядра т. н. индо-европейской языковой общности, 
образующими центрами которого стали святилища малоазийского 
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Чатал-Гуюка и приазовской Каменной Могилы (КМ, Запорожская 
обл.). В Аратте, начало и апофеоз которой отражают буго-
днестровская и трипольская археологические культуры (а/к) 6400-
2250 гг., обнаруживаются корни сельского хозяйства (с/х) центра 
«праиндоевропейцев» – праславян [2; 3]. Этноним последних 
прослеживается с середины III тыс. до н. э. (с 3099 г. византийской 
хронологии, по «Мазуринскому литописцу», что соответствует 2591 г. 
до н. э.), но «Скупський переказ» украинцев содержит 
предшествующие реалии А-«Т» (Аратты-«Триполья») – где «наша 
держава називалась Скýпою Краю, (…) літ тому 5190, як вона постала» 
[3, с.587-589]. Отсюда и БОГ-Творец Вишну ле Славу и юрцы-'оратаи' 
«Веды словена», а также якобы скифские аротерой-'пахари' (по 
Геродоту) да производные от них и Арты-Арсании русы-арт(с)ы в 
понимании арабов, а в собственном понимании др.-русских славян – 
'землепашцы'-а(о)ратаи (> укр. Артаплот, Оратів, орачі). 

Природно-климатические условия VII-VI тыс. до н. э. 
отличались от нынешних [1, т.I, с.117-121]. Господствовал 
атлантический оптимум голоцена; к постледнековой эпохе последнего 
относится и современность. Указанные а/к занимали Днестро-
Днепровскую лесостепь, где леса в долинах рек достигали морских 
берегов. Затем тут почти исчезли даже рощи – не столь от изменения 
климата, сколь от деятельности людей, – а лесостепь сдвинулась к 
северу. Земледелие (отличное от ближневосточного отсутствием 
мелиорации ввиду естественной влажности и плодородия почв) – 
приречное, затем подсечное – способствовало изменению флоры: 
резкому уменьшению дикорастущих деревьев и распространению 
полыни, лободы, крестоцветных и гречковых; возобладанию 
светолюбивых растений (культурные злаки Cerealia, рудералы и 
бурьяны). А зимы атлантического периода градуса на два были мягче 
современных (ныне со средней температурой января –5,3°), лето же 
(+18,2°) – прохладней и влажнее... Между серединами VI-V тыс. 
сложилась основа современных гумусов. Тогда же, с началом 
суббореального периода, участились климатические колебания. 
Климат В. Европы стал засушливым и континентальным; граница 
приморской степи двинулась к северу. На 4200-3700 гг. до н. э. 
пришёлся максимум аридности. Под остатками араттского города у 
нынешнего с. Тальянки и арийского кургана у с. Доброводы на 
Черкащине 3600-3200 гг. выявлены существенные изменения флоры 
вследствие как ландшафтно-климатических изменений, так и 
антропогенных факторов. Так, 6,5–17 % пыльцы подорожника Plantago 
lanceolata отвечают обычаю «трипольцев» периодически бросать 
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поселения, поля и пр. – истощённые экстенсивным хозяйством, 
которое требовало периодических же переселений с поднятием 
целинных земель…   

Носители буго-днестровской и трипольской а/к в значительной 
мере сохраняли традиции присваивающего хозяйства: охоты и 
собирательства. На некоторых поселениях оно оставалось ведущим. 
Но в целом, несмотря на столь широкий диапазон культурно-
хозяйственных типов, «бугоднестровцы» 6400-5300 гг. эпохи неолита 
('новый камень', канун использования меди и др. металлов) начали в 
Украине и всей В. Европе прогрессивное, воспроизводящее хозяйство. 
Разводили собак, свиней, мелкий и крупный рогатый скот, коней. 
Выращивали плёнчастые ячмень да пшеницы-полбы (одно- и 
двузернянку, спельту), просо и вику. Расположение жилищ (до 11) 
вдоль речных берегов выказывает пережитки мелиорации, 
характерной для древнейших земледельцев Востока. Урожайность 
двух первых культур низка (сам 6-7); на их выращивание и обработку 
урожая требовались большие усилия (на что земледельцы шли – ввиду 
неприхотливости и надёжности посевов полб, их питательности – до 
начала ХХ в.). Среди орудий труда – мотыги из костей оленя, 
каменные зернотёрки да песты. Невыразительность серпов 
(представленных находками некоторых кремневых вкладышей) 
указывает на преобладание традиционного – для др.-восточного 
собирательства – обламывания колосков; ими кормили скот (для чего 
солома полб несъедобна), в них же хранили и высевали зерно, из 
которого готовили крупу и муку. С древнейшими земледельцами 
появились характерные и для последующих (пра)славян ритуальные 
дидухи из снопов да понятия о достатке-богатстве и покровителе-
БОГЕ: др.-слав. sъ-bož-ьje (укр. збіжжя, собранный урожай) > bog-atъ 
> bogъ; арийско-индийское bhágah 'податель благ' и ар.-иран. baga- 
'доля, жребий' [2, т.2, с.47-53; др.]. Тогда же, следуя протошумерскому 
архиву КМ [4, с.683-688], образ kiš-ki 'вселенная' расчленился на ki 
'земля' и kèš 'место' (> укр. кі(о)ш и мiсце>місто > шумер. город-
государство Кеш), появились понятия 'укрепление' bàd (> укр. будівля) 
и dù/dím (> укр. дім) 'строить; сажать'.  

Государственный статус трипольской а/к 5400–2750-2250 гг.до 
н.э. придало распространение в ней первых городов и письменности, а 
также дошедшая до наших дней «Веда словена» («ВС», записана в ХIХ 
в. от сказителей Родопских гор). Этот древнейший в мире 
литературный памятник открывает Святое Письмо «индоевропейцев», 
их разные Веды (довольно полно сохранившиеся в Болгарии, Индии, 
Украине, Исландии, Иране). Соответственно, в славянских языках 
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содержится самая древняя терминология да описания с/х и 
государственности [2; 3; 5]. 

«ВС» живописует первого скотовода и земледельца, горожанина 
и государственника Иму [5, с.360-390], представленного также в 
мифологиях индийских, иранских, германских и др. индоевропейских 
народов. Первочеловек выступает хозяином первой Калицы (> Kalam 
'Страна' = Шумер из архива КМ > Колунь {> укр. Кальнів, 'рига' 
клуня} и Голунь «Велесовой книги» = 'Солнечный' Гелон др.-гр. 
«Истории» Геродота > лат. civilis {к/цивилис} 'городская община' Рима 
и др. > цивилизация). Последующие скýпы калиц составили 
конфедеративное государство Аратту. Центром калицы (> околица, 
округ; укр. коло-собрание казаков и крестьян) – изначальной единицы 
цивилизации – был город (< шумер. úr 'основа' > uru < укр. урите, 
горóд и рус. гóрод < вед. град и место > укр. місто). По данным 
археологии [1], площадь тех городов колебалась от 5 до 450 га и была 
застроена до 2,5 тыс. усадеб (вед. дори и ливаде: 'дворы с огородами', 
сушилками для зерна и пр.) с двухэтажными, как правило, жилищами-
каща (< укр. кош) до 15 тыс. людей. Центр-город сопрягался с 
несколькими хуторами и сёлами (вед. селу), иногда и с посёлками, – а 
к ним прилегали поля, пастбища, лесные и пр. угодья. Радиус калицы 
достигал, в среднем, 5 км. Подсчитано также, что семья из 5-7 душ 
могла обрабатывать до 3,0 га посевных культур, и для обеспечения 
14175 жителей города у с. Майданецкое требовалось 4252 га.  

Описывая калицы Ариты-Аратты, «ВС» едва упоминает 
ремёсла и торги, вспоминает иногда пастбища со скотом и верховых 
коней, – но акцентирует обработку пригородных полей; на это же 
указывает аграрная основа этимологии город (см. выше). Повсеместно 
господствовало земледельческо-животноводческое хозяйство со 
стойло-отгонным, придомно-пастушеским содержанием скота. 
Литературные и вещественные данные указывают на стабильность 
уклада А-«Т», который под давлением демографических и 
ландшафтно-климатических процессов медленно изменялся на 
протяжении трёх тысячелетий. Были заложены прочные, 
цивилизованные фундамент да стены органического с/х и пр. – 
которые, наряду с последующими новациями да изменениями, живы 
доныне. 

Углубимся в этимологию с/х лексики и понятий славян. В 
«Трипільському прасловнику української мови» Ю.М.Мосенкіса [К., 
2001] приводятся возникшие тогда слова баран, віл, кінь, кобила, марга 
'скот', о(ги)рь 'конь (пашущий)', теля, халеб 'собака (охраняющая 
посевы)', цапура 'коза'; горіх, горох, жито, колобок, тиква, хліб (см. 
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халеб). Вполне сравнимы звучания и значения (по А. Ведделлу, Дж. 
Стойко, др.) шумер. ара, санскрит. ара, слав. '(о)рало, орать'; асса, 
ашва, 'лошадь'; пад, піту и ада, 'обед, еда'. Только из Аратты-
«Триполья» могла выйти общность земледельческих терминологий 
Шумера и Украины. Так, числам тузинь (12), копа (60), ган (120) 
отвечают дюжина, копица (из 60 сжатых снопов) и гон (60 либо 120 
саженей < шумер. саг + гин > рус. 'согнутая (в локте)' рука и укр. 
'сягання' разведенными руками). Тогда же в праславянских языках 
образуется «лексическое гнездо *kresati»: '(вы)кресать (огонь)', 
'воскресать', 'крест', 'красота', 'крестьяне' [2, т.1, с.136-138].  

Обряд самосожжения ("возврата Земле", следом за поднятием 
целины и обустройством новья) старых калиц, за 60-180 лет 
истощаемых традиционным хозяйством, отразился в лексемах КМ: 
gibil (> рус.-укр. гибель) 'огненный, новый; обновлённый огнём'; lam-
ma(-ta) (> ламать, лампа) 'из пламени = из Аратты'; LAM-KUR 'Пламя 
Изменённое' = Aratta (> укр. Оратів, орати) = 'Прекрасно 
(Обработанное)'. Согласно выводам специалистов, в трипольской а/к 
«технической базой была мотыжная обработка почвы при вероятном 
использовании тягловой силы животных для боронования», а полба 
высевалась колосками – и такой сев «вообще не требует сплошной 
обработки почвы в виде пахоты. Достаточно лишь сжечь 
растительность на соответствующих участках, и она готова к посеву», 
удобряемому также навозом [1, т.I, с.140-147,192].  

С развитием экстенсивного уклада «Триполья» нарастали 
объёмы производства зерновых и пр., опережая интенсификацию с/х. 
Распространялись и совершенствовались серпы. В надписях и 
рисунках КМ прослеживается появление наряду с палками-копалками 
да мотыгами – рал: сохи (от древесных суков и рогов сохатых, 
обнаруживаемых в качестве рал с 5400-4600 гг. до н. э.) и 
безотвального плуга-пропашника (с 4200-3200 гг.). Древнейший из 
последних изображён в «Гроте Быка» КМ: календарный Телец 
вспахивает и увлажняет поле. Здесь же протошумерские 
словосочетания [4, с.340-409] PI 'разум' и РА 'старейшина' ('жезл, сук'), 
še ('зерно'), Nin-a-zu ('Владычица семя познала', где ziz 'пшеница'). Не 
является ли p(-a, -i) še ni(n-a-)zu формулой селекции – «зерном, 
сотворённым мудрецами Богини зачатия»? Использование при этом 
дикорастущих злаков отражает тадж. gandunam 'пырей' > gandum 
'пшеница' > и.-е. *had-; укр. пирiй → лит. pūrai 'пшеница' [6, с.121-122]. 
А на сосуществование мотыжной и орной обработки полей указывают 
такие строки «ВС»: копате земе плодувита; да орат и да копат; уре да и 
сее, да си жнее бела пшеница [5, с. 232, 238, 348-358]. Соха увеличила 
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производительность земледельца-мотыжника в 5-10 раз; она и лёгкая 
борона зарывала колоски полбы на глубину до 7 см. Земледелие 
становилось залежно-переложным (вероятно даже трёхпольным) и, к 
тому же, пахотным. 

В трипольской а/к сохранялись и совершенствовались традиции 
буго-днестровской. В с/х «трипольцев» [1: т.I, с.123-198; т.II, c.72-73] 
царили яровые, отчасти озимые злаки: пшеницы-полбы (Triticum: 
плёнчастые monococcum, dicoccon, spelta; голозерная aestivum s.l. 
встречалась ещё как менее питательный сорняк) и ячмени (голозерный 
Hordeum vulgare var. coeleste, затем преимущественно плёнчастый H. 
v.), а также горох Pisum sativum и просо Panicum miliaceum (доля 
которого возросла под конец А-«Т»); использование диких растений – 
вики, овса и др. – связывается с селекцией и животноводством. В 
садоводстве преобладали алыча и слива (Prunus: divaricata, domestica), 
абрикос Armeniaca vulgaris, черешни Cerasus avium; знали и 
виноградарство. В традиционном составе стада нарастали пропорции 
крупного и мелкого рогатого скота (в среднем до 50 и 10-30 %).  

…В 3300-2800 гг. до н. э., к концу расцвета Аратты-«Триполья», 
климат стал несколько мягче, – но в с/х земледелие араттов уступило 
приоритет скотоводству, присущему степным ариям. После середины 
III тыс. до н. э. климат и растительный покров Украины приблизились 
к нынешним. Экстенсивное, в основном, хозяйство исчерпало ресурсы 
Днестро-Днепровской лесостепи на 58-82 % [1, т.I, с.140]. Началось 
формирование современного с/х – свойственного уже не общинной 
государственности Аратты (которая в 3200–2750-2250 гг. растворилась 
в предгосударственных общинах Ариана), а тоталитарным формациям 
предшественников и последователей рабовладельческой Скифии. 
Существенные же изменения в с/х начались лишь с ребежа до- и 
христанской эр: со внедрением голозерных тетраплоидных мягких 
пшениц, жита и др. озимых, с распространением железных сошников, 
а затем и лемехов да отвального плуга [1, т.I, с.147-148; 7, с.253-254]. 
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В умовах ринкової економіки на Поліссі, як і в цілому по 

Україні, широко запроваджуються індустріальні методи ведення 
сільського господарства, що забезпечує значне зростання обсягів 
виробництва продукції. Однак, така система господарювання 
супроводжується посиленням антропогенного навантаження на 
довкілля, зниженням родючості ґрунтів, занепадом сільських 
територій. До цього додалися проблеми, пов’язані з аварією на ЧАЕС, 
від якої постраждала значна частина Поліських земель [4]. 

Серед сучасних природних процесів, які є наслідком 
нераціонального господарювання на Поліссі є оглеєння, окислення та 
заболочення земель. Із господарського обігу вилучено тисячі гектарів 
сільськогосподарських угідь, значні площі лісових масивів. Інтенсивне 
використання земель сільськогосподарського призначення спричинило 
зниження родючості ґрунтів через їх переущільнення, втрату 
грудкувато-зернистої структури, водопроникності та аерозійної 
здатності. У сукупності це призвело до екологічної кризи у багатьох 
регіонах і спричинило перегляд поглядів щодо способів здійснення 
виробничої діяльності.  

Більшість товаровиробників наразі прагне господарювати на 
засадах багатогалузевого виробництва з набором енергомістких і 
високоліквідних сільськогосподарських культур та використанням 
значної кількості промислових засобів хімізації (мінеральні добрива,  
хімічні засоби захисту рослин). Такі системи господарювання 
здійснили значний негативний вплив на сільськогосподарське 
виробництво та розвиток сільських територій [1]. 
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Важливим для Поліського регіону є пошук та розробка 
ефективної зональної системи землеробства, що ґрунтується на засадах 
органічного виробництва, яка забороняє або в значній мірі обмежує 
використання синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, 
регуляторів росту та харчових добавок до кормів при відгодівлі 
тварин. Така система, при можливості, повинна максимально 
базуватися на сівозмінах, використанні рослинних решток, гною та 
компостів, бобових трав, органічних відходів виробництва, 
мінеральної сировини, біологічних засобів боротьби із шкідниками з 
метою підвищення родючості та покращення структури ґрунтів [5]. 

Ідея органічного виробництва запроваджується в багатьох 
регіонах України і поступово набуває поширення на Поліссі. Все 
більше людей починають звертати увагу не лише на ціну, а і на якісні 
показники продуктів харчування. Споживачі готові платити більше за 
безпечну продукцію, адже традиційне ведення сільського господарства 
передбачає використання значної кількості хімічних препаратів, що 
негативно впливають на довкілля та здоров’я людини. 

Зона Полісся входить до одного з чотирьох регіонів України, де 
ґрунти ще не забруднені до небезпечних меж і де можливе 
вирощування екологічно чистої продукції на рівні найсуворіших 
світових стандартів. Ґрунтові й агрокліматичні умови в зоні Полісся 
сприятливі для ведення органічного сільськогосподарського 
виробництва. Серед зональних типів ґрунтів за площею поширення 
переважають дерново-підзолисті, піщаного, глинисто-піщаного, 
супіщаного механічного складу та оглеєні ґрунти.  

На Поліссі органічне виробництво, в основному,  представлене 
вирощуванням органічного зерна, що фінансується за роахунок 
інвестиційних компаній. В результаті така продукція переважно 
експортується за кордон. Слід відмітити, що найбільші площі, на яких 
ведеться виробництво за органічною технологією належать озимому 
житу. Причинами цього є те, що культура є традиційною для зони 
Полісся, вона не потребує внесення значної кількості добрив та є 
адаптованою до місцевих ґрунтово-кліматичних умов. 

В Інституті сільського господарства Полісся НААН України 
розроблена для зони Полісся адаптивно-ландшафтна система 
землеробства, що є необхідною умовою економічного його ведення. 
Запровадження її у виробництво передбачає відбір ґрунтів, на яких 
культура найкраще реалізує свій біологічний потенціал, при умові 
виконання усіх елементів технології [4]. 

Для органічного виробництва використовуються родючі ґрунти, 
на яких без застосування мінеральних добрив можна вирощувати 
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стабільні врожаї сільськогосподарських культур. Для Поліського 
регіону це сірі (ясно-сірі, темно-сірі) лісові (опідзолені), дернові та 
лучні не оглеєні, дерново-підзолисті супіщані та легкосуглинкові – з 
середнім і високим агрохімічним забезпеченням та оптимальними 
параметрами водно-повітряного режиму. Господарства, що вирощують 
органічну продукцію, повинні дотримуватись сівозмін, включати в 
структуру посівної площі бобові культури та багаторічні бобові трави 
для забезпечення пожнивних речовин та відтворення гумусу в ґрунті. 

Характерним є поступовий розвиток органічного землеробства 
серед вітчизняних товаровиробників. У Новоград-Волинському районі 
в приватному підприємстві “Галекс-Агро” с. Стриєва протягом 
останніх 5 років запроваджено органічне землеробство. Господарство 
проводить виробничу діяльність за рахунок інвестицій. Підприємство 
двічі представляло свою продукцію у Нюрнберзі (Німеччина) на 
Всесвітній виставці органічної продукції.  

Приватне підприємство “Галекс-Агро” спеціалізується на 
виробництві екологічно чистої продукції, а саме вирощуванні зернових 
і технічних культур, виробництві молока та м’яса. Воно є базовим 
господарством з виробничої перевірки ґрунтозахисних технологій 
вирощування культур, заходів щодо розширеного відтворення 
родючості ґрунтів та виробництва екологічно безпечних продуктів 
харчування. У березні 2009 р. землі підприємства були атестовані 
інспекторами сертифікаційних компаній ІМО та “Органік Стандарт”.  

У 2012 р. посівна площа даного господарства складала 5,1 тис. 
га. В структурі посівних площ зернові культури займали 3,5 тис. га (68 
% до посівної площі): озимі зернові – 1,8 тис. га, з них озима пшениця 
– 1,1 тис. га; ярі зернові – 1,7 тис. га, з них ячмінь – 0,2 тис. га, овес – 
0,3 тис. га, просо – 0,4 тис. га, гречка – 0,2 тис. га, зернобобові – 0,16 
тис. га. В цілому по господарству урожайність зернових склала 28,7 
ц/га, а валове виробництво – 10,1 тис. т.  

Діяльність ПП “Галекс-Агро” підтверджує, що використання 
органічних технологій в землеробстві дає змогу господарству 
підвищити природну біологічну активність у ґрунті та відновити 
баланс натуральних поживних речовин. За умов ведення органічного 
виробництва підсилюються відновлювальні властивості ґрунту, 
нормалізується робота живих організмів, відбувається збагачення 
гумусу, і як результат – поступово збільшується урожайність 
сільськогосподарських культур та підвищується якість продукції 
рослинництва. 

Однак, слід зазначити, що широкого розповсюдження 
вітчизняна система органічного землеробства ще не набула. 
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Міжнародний досвід свідчить, що перспективи розвитку екологічного 
виробництва залежать від декількох складових. По-перше, необхідна 
наявність природних умов на визначеній території та досвід 
впровадження відповідних агротехнологій. По-друге, необхідним є 
наявність досконалої нормативно-правової бази, що дозволить 
відпрацювати механізми контролю процесу виробництва екологічно 
чистої продукції для забезпечення гарантії її якості кінцевому 
споживачу.  

Таким чином, ведення органічного землеробства надзвичайно 
перспективне для сільськогосподарських підприємств Поліської зони, 
адже в даному регіоні є необхідні площі для запровадження 
органічних технологій виробництва. Є достатній супровід наукових 
фахівців та досконала науково-технічна база. За останні роки на 
Поліссі значно скоротилися обсяги внесення місцевих добрив та 
засобів захисту рослин, що само по собі спонукає до впровадження 
органічного землеробства. Разом з тим, є проблеми з реалізацією 
виробленої екологічно-чистої продукції та укладанням контрактів на її 
закупівлю за цінами, які б могли забезпечити прибутковість 
господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.  
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Виробники харчових продуктів мають добровільне бажання 

вдосконалювати виробництво продовольчої сировини та харчових 
продуктів, що в основному стосується покращення їх якості та 
безпечності. Так, наприклад, виробники виготовляють продукти під 
маркою вищої якості. Це стосується маркування органічної продукції 
та екологічного маркування ЄС. Основним способом інформування 
споживачів про категорію продукту є маркування. Маркування 
повинно бути чесним та правдивим і виробники харчових продуктів, 
які наносять певне маркування, повинні дотримуватись харчового 
законодавства. Зелена книга ЄС передбачає для виробників харчових 
продуктів зобов’язання захисту маркування, яке повинне бути 
відповідним чином зареєстрованим. Зареєстроване екологічне чи 
органічне маркування забезпечує захист інтелектуальної власності та 
дає змогу ідентифікувати виробників продукції особливої  технології 
виробництва, вирощування, чи продажу оригінального продукту. На 
сучасному ринку харчових продуктів існує два види маркування, що 
дуже подібні за своїм значенням для розуміння споживачів, проте ці 
види маркування не завжди ними тотожно розрізняються. Але все ж 
таки, ці два види маркування мають суттєві відмінності, і це необхідно  
роз’яснювати споживачам, а також тим виробникам, які 
започатковують органічне або екологічне виробництво. Слід також 
зазначити, що вітчизняні виробники  харчових продуктів та споживачі 
не мають чіткого розуміння сутності екологічного та органічного 
маркування. В класичному варіанті як екологічне, так і органічне  
маркування є інструментом маркетингу та засобом для інформування 
споживачів про екологічні або органічні особливості виробництва 
продукції. Ці види маркування мають важливе значення для 
просування продукції на міжнародні ринки. Споживачі в  розвинених 
країнах бажають бачити маркування продукції під загальною торговою 
маркою, такою як, наприклад, органічна продукція [1, 2, 3, 4]. 

За останні десять років, згідно статистичної звітності, 
спостерігається стійке збільшення чисельності споживачів, які 
бажають купувати ті харчові продукти, що відносяться до органічних. 
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На деякі органічні продукти попит навіть перевищує пропозицію. Для 
гарантування відповідності органічних харчових продуктів в чинному 
в європейському харчовому законодавстві створена система 
відповідності стандартів на органічну продукцію. 

Екологічне маркування стає все більш дієвим засобом для 
отримання «зеленого коридору» для продукції, що маркована 
екологічним знаком ЄС і яка має статус «зеленої продукції». «Зелена 
продукція» відрізняється незначним впливом на оточуюче середовище 
в усіх ланках її життєвого циклу. Слід зазначити, що як органічне, так і 
екологічне виробництво є добровільним [1, 2, 4]. Але не дивлячись на 
те, що на полицях магазинів з’явилася як органічна, так і екологічна 
продукція, більшість споживачів не може відрізнити її між собою. 
Проведення аналізу існуючих даних щодо вимог до маркування 
екологічної та органічної продукції на даний час є актуальним для 
отримання об’єктивних даних щодо ідентифікування цих двох видів 
маркувань. Тому метою даної роботи є встановлення основних 
ідентифікаційних ознак, що характеризують продукцію з органічним 
та екологічним маркуванням. 

Маркування органічної продукції. Органічний продукт – це 
продукт харчування, вироблений в результаті ведення сертифікованого 
органічного виробництва з використанням речовин та процесів 
природного походження, що поєднує в собі найкращі практики з 
огляду на збереження природного навколишнього середовища, рівень 
біологічного розмаїття, збереження природних ресурсів, належного 
утримання тварин, відновлення родючості ґрунтів тощо. Щоб не 
втратити довіру споживачів та виправдати високу вартість органічної 
продукції, фермери-виробники органічної сировини та виробники 
органічних харчових продуктів повинні дотримуватись всіх вимог до 
органічного виробництва. Відповідність органічного маркування 
суворо контролюється з боку держави. Зареєстрована власна марка не 
може бути використана в аналогічних продуктах, навіть за умови 
супроводження її іншими словами чи позначеннями, а також не 
можливо використовувати зареєстровану торгову марку в перекладі на 
іншу мову, щоб використовувати зареєстровану власну торгову марку. 
В Україні існує сертифікаційний орган «Органік Стандарт», створений 
в 2007 році. Щоб називатися органічними, не менше ніж 95% 
сільськогосподарських інгредієнтів, що входять до складу продукту, 
повинні мати органічне походження. Лише ті складники, що 
перелічені в додатку ІX до Постанови 889/2008 можуть 
використовуватись в необмеженій кількості. Для пакування органічної 
продукції можуть використовуватися пакувальні матеріали, що 
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дозволені до використання для харчових продуктів. Перевагу 
необхідно надавати найбільш екологічним пакувальним матеріалам та 
тим, що придатні для повторної переробки. При зберіганні продуктів 
необхідно дотримуватись вимог ідентифікації партій і запобігати будь-
якому змішуванню з продуктами і/або речовинами, які не відповідають 
правилам органічного виробництва.  

Екологічне маркування. Мета екологічного маркування полягає 
в тому, щоб виробляти продукти з найменшим негативним впливом на 
оточуюче середовище та надавати споживачу точне інформування про 
це виробництво. Екологічне маркування – це комплекс даних 
екологічного характеру про продукцію, процес або послугу у вигляді 
тесту, окремих графічних кольорових символів (умовних позначень) і 
їх комбінацій. Він наноситься залежно від конкретних умов 
безпосередньо на виріб, упаковку (тару), табличку, ярлик (бирку), 
етикетку або в супровідну документацію та інформує споживача про 
екологічні властивості продукції. Деякі знаки прийняті на 
міжнародному і загальнонаціональному рівнях, але зустрічаються і 
власні знаки конкретних фірм [5]. 

Вимоги до екологічного маркування визначені рядом стандартів 
серії ISO 14000. Ці стандарти спрямовані на те, щоб знизити 
невизначеність у відношеннях між виробником й споживачем та 
підвищити рівень довіри до маркування екологічним знаком ЄС. 
Також зазначені стандарти мають на меті покращити екологічні 
показники та знизити навантаження на довкілля на стадіях життєвого 
циклу, включаючи виробництво, використання, утилізацію продукції 
та пакування. Основні принципи екологічного маркування визначені в 
ISO 14020:1998. В цьому стандарті зазначається, що екологічне 
маркування повинне бути правдивим та не вводити споживачів в 
оману. Крім того, екологічне маркування має базуватися на 
об’єктивних критеріях та методах оцінки. В той же час, екомаркування 
ЄС не допускає таких формулювань як: «екологічно чистий», «не 
наносить шкоди оточуючому середовищу», тощо [1, 2, 3, 4]. 

Існуючі види екологічного маркування за інформацією, яку 
вони представляють, можна поділити на 2 основні групи: 

- містять інформацію про екологічність продукції в цілому, на 
основі врахування всього життєвого циклу її виробництва; 

- містять інформацію  про екологічність окремих властивостей  
продукції  (наприклад, можливість утилізації пакування з  найменшим 
негативним впливом на  оточуюче середовище); 

Екологічне маркування має також на меті надати можливість 
споживачам приймати усвідомлені рішення стосовно вибору 
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продукції, що вироблена із застосуванням способів мінімального 
шкідливого впливу на довкілля. Залежність стану довкілля від рівня 
стабільності аграрного виробництва, а також виробництва харчових 
продуктів є важливими завданнями для вирішення в країнах Європи. 

Таким чином, наразі більшість споживачів харчових продуктів в 
Україні ще не мають чіткого розуміння різниці між маркуванням 
продукції екологічним та органічним знаком. Передові виробники 
продовольчої сировини та харчових продуктів виробляють як 
органічну, так і екологічну продукцію, яка має особливі 
характеристики, що надають їй переваги перед продукцією, 
виготовленою за звичайною технологією. На даний час в усіх країнах 
світу найкращою за показниками якості та безпечності вважається 
органічна продукція. Екологічна продукція має переваги за 
показниками якості та безпечності перед продукцією, що виготовлена 
за звичайними технологіями, але вона виробляється з найменшим 
негативним впливом на довкілля. 
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На початку ХХІ століття проблеми людства, включаючи 

екологічну і продовольчу, набули особливого значення і опинилися в 
центрі уваги світової громадськості. Великий інтерес приділяється, 
зокрема, питанням  глобального потепління, збереження довкілля і 
забезпечення населення Землі якісним продовольством. 

Через інтенсивне ведення землеробства особливо вразливим є 
ґрунтовий покрив. Високі дози мінеральних добрив, численні обробки 
хімічними засобами захисту рослин, порушення технологій їх 
застосування, необґрунтована розораність угідь, інтенсивний механічний 
обробіток ґрунту призвели до комплексу негативних наслідків, різних 
видів його деградації. Перевантажена природа уже сама не може 
підтримувати екологічну рівновагу. Люди виживають за рахунок 
нещадної експлуатації природної родючості і деградація набуває 
загрозливого характеру. Зазнало краху хибне уявлення про невичерпні 
можливості чорноземів. Одна із основних причин, якщо не найголовніша, 
це те, що наше суспільство до цього часу не усвідомило залежності свого 
буття від ґрунту, необхідності прикладання повсякденних зусиль до його 
охорони.  Збереження родючості, як багатого, але вичерпного і ресурсу 
якай важко поновлюється, не стало пріоритетним напрямком 
господарювання у нашій державі. Нині всім зрозуміло, що інтенсивність 
використання земельних, водних і лісових ресурсів має межу, яку 
переступати недоцільно і навіть небезпечно. Тому в  сучасній стратегії 
землеробства потрібні кардинальні зміни. Одним із шляхів якого є 
альтернативне землеробство. Його  ще називають біологічним, органо-
біологічним, біодинамічним, екологічним або органічним. 

 У різних країнах існують деякі термінологічні відмінності при 
визначенні поняття органічного землеробства, які часто призводять до 
виникнення непорозумінь. Наприклад, термін „органічне 
землеробство” офіційно прийнятий в англомовних країнах 
Європейського Союзу (ЄС). Еквівалентним терміном у Франції, Італії, 
Португалії є „біологічне землеробство”, а в Данії, Німеччині та 
іспаномовних країнах – „екологічне землеробство”. 

На думку вчених альтернативне землеробство – це не система, а 
концепція, новий до нього підхід, група методів, етика ставлення до 
землі. Насамперед  у повному або частковому відмовленні від 
синтетичних добрив, пестицидів, регуляторів росту і кормових 
добавок. Комплекс агротехнічних заходів ґрунтується на суворому 
дотриманні сівозмін, введенні до їх складу бобових культур, 
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збереженню рослинних решток, застосуванні гною, компостів, 
сидератів, захисту рослин біологічними методами, ґрунтозахисного 
обробітку ґрунту. Метою альтернативного землеробства є одержання 
продукції, що не містить залишків хімікатів, збереження ґрунтової 
родючості, охорона навколишнього середовища, а в кінцевому рахунку 
– здоров’я людей. 

Поняття „альтернативне землеробство” включає декілька 
систем, причому не завжди можна провести чітку межу між ними, але 
кожна із них означає розвиток рослинництва в напрямі покращення 
екологічного стану полів, забезпечення культурних рослин переважно 
органічними і біологічними джерелами харчування на фоні 
мінімалізації виробничих (енергетичних) затрат на вирощування. 

Так, біодинамічна система, основоположником і популізатором 
якої є  німецький вчений Е. Пфайффер, вважається найдавнішою. Вже в 
30-і роки минулого століття її застосовували окремі фермери Австрії,  
інших країн Західної Європи та Південної Америки. Полягає вона в тому, 
що землеробство проводиться з урахуванням не тільки природних 
(земних), але й космічних ритмів, оскільки все живе – це збалансоване 
ціле, що перебуває у взаємозв’язку з космосом. На практиці воно 
здійснюється так: обробіток ґрунту, сівба, догляд за посівами проводять у 
сприятливі, залежно від розміщення небесних тіл, періоди. Дозволено 
використовувати спеціальні біодинамічні препарати: „гумусні” ( з рогів 
тварин і гною; з рогів тварин і кварцу), „компостні” – з гною та різних 
рослин: кропива, деревій, хвощ, полин гіркий, ромашка, кульбаба. 
Відвари та настої цих рослин застосовують в боротьбі з попелицями, 
грибними хворобами (борошниста роса тощо). 

Процес інтеграції України у світове економічне співтовариство 
повинен будуватися на спеціалізації української економіки з 
виявленням і нарощуванням унікальних конкурентних переваг.  
Зокрема, інтеграція  агропромислового  комплексу  у  світову  
економіку потребує дотримання чинних у світі вимог  екологічної  
безпеки,  зменшення  ресурсоємності  сільськогосподарської  
продукції та підвищення на цій основі її конкурентоспроможності.  
Саме  тому  екологічна спрямованість  аграрного  виробництва,  
подолання наслідків хіміко - техногенного шляху  інтенсифікації  
сільського  господарства України – один із найважливіших напрямів 
його розвитку в умовах сьогодення. Екологічне сільське господарство 
означає детально визначену систему господарювання, здійснення якої 
регулюється законодавством. В Європейському Союзі це Постанова 
№2092/91 про екологічне сільське господарство і маркування його 
продукції та продуктів харчування, з наступними змінами [1]. 



 262

Характерними ознаками цієї системи є: 
- радикальне  обмеження  сільськогосподарських хімічних 

засобів у виробництві та харчових хімічних засобів при переробці; 
- визначення дозволених засобів і способів виробництва 

(критерії виробництва, тобто стандарти); 
- вимога контролю за виробниками і постачальниками  на  

предмет  відповідності критеріям екологічного сільськогосподарського 
виробництва; 

- умови й вимоги щодо маркування ринкових продуктів, які 
пропонуються до продажу,  як  екологічних (або  біологічних  чи 
органічних – все це синоніми). 

Біологічну систему землеробства застосовують в основному у 
Франції, Австрії, Нідерландах. Тут можна  використовувати лише 
компостовані органічні добрива, які пройшли фазу аеробної 
ферментації. Важлива опора біологічного землеробства – сівозміна і 
застосування сидератів. Дозволено використовувати окремі нетоксичні 
препарати – ефірні олії, порошки водоростей, ряду біодинамічних 
речовин (настій з кропиви, відвар хвощу або полину гіркого). 

У Швеції і Швейцарії прийнята органо-біологічна система. Це 
найбільш молодий напрям альтернативного землеробства. В її основі 
 – прагнення до створення „живого і здорового ґрунту” за рахунок 
підтримки й активізації її мікрофлори. 

  У США дана система ґрунтується на повній відмові від засобів 
хімізації. Європейський різновид органічної системи дозволяє 
використовувати компости, кісткове борошно, „сирі” породи (доломіт, 
глауконітовий пісок, крейду, вапно, польовий шпат). 

У країнах західної Європи ведеться значна робота з 
вирощування екологічно чистої продукції та просування її на ринок, 
що закономірно у зв'язку з зростаючим попитом на цю продукцію. 
Водночас в Україні, на відміну від докорінно змінених 
сільськогосподарських ландшафтів більшості країн Європи, 
залишилося ще чимало природних куточків у межах 
сільськогосподарських угідь, які характеризуються високою 
природоохоронною цінністю, зокрема з позицій збереження  
біорізноманіття. Україна за своїм природно-кліматичним і ресурсним 
потенціалом має можливість зайняти одне з провідних місць серед 
виробників сільськогосподарської органічної продукції та її реалізації 
шляхом експорту, а також для постачання на внутрішній ринок [2]. 

Тому вже нині, на нашу думку, потрібно впроваджувати 
екологічні стандарти в сільськогосподарську практику, передусім у 
тих районах, де вже створені або створюватимуться природоохоронні 
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території. Особливо це актуально для національних природних парків 
України, де господарські зони займають площу 50–60 % усієї території 
парку. Тому перехід до екологічного сільського господарства, 
виробничі стандарти якого окреслені в Законі  України "Про  
природно-заповідний фонд України", можна розглядати як один із 
шляхів забезпечення надійнішої та сталої охорони природних 
комплексів у господарській зоні [3].  

На жаль, перехід до органічного землеробства в Україні 
здійснюється дуже повільно, що зумовлено відповідними причинами. 
Серед них: відсутність законодавчого визнання органічного сільського 
господарства, невідпрацьована система реєстрації підприємств, що 
займаються органічним землеробством, переважна орієнтація на 
експорт при виробництві певних видів продовольства, недостатня 
обґрунтованість стандартів органічної продукції, необов’язковість її 
маркування, відсутність державної підтримки розвитку органічного 
сільського господарства [3]. 

Доцільність впровадження екологічного сільськогосподарського 
виробництва в Україні ґрунтується на необхідності: 

- відтворення родючості ґрунтів і збереження навколишнього 
природного середовища; 

- розвитку сільських територій та підвищення рівня життя 
сільського населення; 

- підвищення ефективності та прибутковості 
сільськогосподарського виробництва; 

- забезпечення споживчого ринку здоровою високоякісною 
продукцією; 

- зміцнення експортного потенціалу держави; 
- поліпшення іміджу України як виробника й експортера 

високоякісної здорової органічної продукції; 
- забезпечення  продовольчої  безпеки  в Україні; 
- поліпшення загального добробуту громадян держави. 
Перехід до екологічного сільського господарства вкрай 

необхідний Україні. Це сприятиме розвитку виробництва екологічно 
чистої сільськогосподарської продукції, оздоровленню нації, а також 
дасть можливість Україні зайняти достойну нішу у виробництві та 
реалізації екологічно чистої продукції на ринках Європи й світу. 
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В настоящее время доля органических продуктов в общем объеме 

потребления постоянно растет, что в свою очередь обуславливает 
ежегодное увеличение объемов органического производства.  

В Украине рынок органических продуктов на протяжении 2009-
2011 гг. увеличился в 4 раза и составил 5,1 млн. евро. Органических 
операторов, сертифицированных по экологическим стандартам, в 2011 
г. насчитывалось уже 155 [1]. В основном они размещаются в 
Одесской, Херсонской, Полтавской, Винницкой, Закарпатской, 
Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях. 

При этом потребители недостаточно информированы про 
органическую продукцию: знают об экологически безопасных 
продуктах питания только 45,8%, что-то слышали 18,9%; очень мало 
информированы 29,9% и ничего не знают 5,3% респондентов [2]. 
Соответственно, если у потребителей будет информационный вакуум в 
отношении органических продуктов, то они не будут их приобретать. 

Поэтому, дальнейшее развитие рынка органической продукции 
невозможно без стимулирования потребительского спроса и установления 
четких взаимосвязей между основными субъектами рынка. 

Продвигая товар на рынок необходимо делать акцент на 
экологические преимущества и большую безопасность продукции. В 
качестве базовой стратегии предприятия выбирается ориентация на 
определенный целевой сегмент рынка, с учетом потребительских 
предпочтений экологически ориентированных покупателей и профиля 
потребителя данной продукции. Именно использование профиля 
целевого сегмента потребителей органической продукции [3] является 
основой управленческих решений по привлечению покупателей 
экологических товаров. Тогда формирование благоприятного 
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потребительского отношения обуславливает готовность покупателя 
платить более высокую цену. 

Выбрав определенный сегмент рынка, предприятие 
концентрируется и позиционирует свою продукцию. Предполагаемый 
выбор позиции экологически безопасной продукции на рынке – это 
продукт высокого качества, с улучшенными вкусовыми 
характеристиками, соответствующий требованиям экологических 
стандартов, который реализуется по высокой цене.  

Актуальна также проблема взаимосвязи основных субъектов 
рынка, начиная от производства и заканчивая реализацией 
экологически безопасной продукции. На этом пути органическая 
продукция проходит следующие этапы: производство, экологическая 
сертификация, переработка, упаковка, маркировка, транспортирование 
и реализация (рис. 1). 

При производстве органической продукции в первую очередь 
необходим грамотный севооборот, сорняки удаляются механически, с 
насекомыми вредителями помогают бороться полезные насекомые, 
которых привлекает естественная природная среда и экобаланс. Кроме 
того, для борьбы с вредителями возможно применение препаратов 
содержащих микроорганизмы. В процессе производства могут быть 
задействованы сельскохозяйственные объединения, фермерские 
хозяйства и частные предприниматели. 

В процессе экологической сертификации предприятия 
подвергаются тщательной проверке на предмет воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду органической продукции и 
всего производственного цикла, включая процесс утилизации. В 
частности отбираются пробы грунта, анализируется информация 
относительно общей площади земли, задействованной под 
органическое производство, семенного фонда, используемых 
удобрений и технологии выращивания растительных культур. 
Проверка проводиться 1-2 раза в год, по ее окончании предприятие 
получает сертификат сроком на один год. По окончании этого срока 
необходимо пройти пересертификацию. В настоящее время в Украине 
органическую сертификацию в соответствии с международными 
стандартами проводят 17 сертификационных органов. При 
переработке органических продуктов основное внимание уделяется 
технологиям, позволяющим сохранять максимальное количество 
витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, а также вкусовые 
качества органической продукции в целом. 
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Рис. 1. Основные составляющие развития рынка органической 
продукции 

 
Упаковка, кроме своей основной функции, должна отвечать 

требованиям по защите окружающей среды, т.е. наносить наименьший 
вред природе при ее утилизации.  

Дополнительные конкурентные преимущества предоставляет 
экологическая маркировка, которая помогает не только распознать 
органическую продукцию, но  и служит гарантией качества. В мире 
существует жесткий контроль и использование при маркировке 
терминов «органический», «био» или «эко» допускается, только если 
продукт изготовлен в соответствии с требованиями органического 
законодательства. Кроме того, для облегчения выбора потребителем 
экологически чистых продуктов в ЕС с 1 июля 2010 года принят 
единый знак органической маркировки для производителей 
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органической продукции. На органических продуктах из ЕС может 
стоять и национальный знак. В Украине из-за отсутствия нормативно-
правовой базы отсутствуют требования к эко-маркировке, 
производители маркируют товар на свое усмотрение. 

При транспортировании органической продукции, в связи с 
меньшими сроками ее хранения, каналы сбыта между 
производителями и торговыми организациями должны быть 
распределены так, чтобы минимизировать время доставки. 

Экологически безопасная продукция реализуется в 
специализированных магазинах, в специально созданных отделах 
крупных розничных торговых сетей, через интернет-магазины, а также на 
ярмарках и сельскохозяйственных рынках. Данная стадия развития рынка 
органических продуктов в нашей стране только зарождается и не носит 
массового характера. Ассортимент предлагаемых органических 
продуктов отечественного производства довольно ограничен и не 
превышает тысячи наименований, обеспечивая только 45 % потребностей 
рынка. Это в основном молочная и мясная продукция, различные крупы, 
мука, овощи, фрукты и ягоды. Большая часть наименований экопродуктов 
поставляется из-за рубежа, в основном из стран ЕС. 

Таким образом, с целью создания развитой инфраструктуры 
рынка и обеспечения потребностей общества в качественном 
продовольствии нужна четкая взаимосвязь между основными 
субъектами рынка, необходимо активно развивать продажу 
экологически безопасной продукции через торговые сети и 
стимулировать потребительский спрос. 
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Винахід нової страви робить більше для людського організму, 

ніж відкриття нової зірки. 
А. Бріллат-Саварін 

 
Ситуація на світовому ринку продовольства свідчить про 

зацікавленість споживачів у здоровому та повноцінному харчуванні. 
Головний напрямок в формуванні продовольчої безпеки в Україні на 
сучасному етапі – це задоволення невпинно зростаючого попиту 
населення на товари підвищеної якості й безпеки. Вдосконалення 
асортименту та якості продуктів харчування стає основою механізмів 
не тільки формування ринку продовольчих товарів, а й розробки 
стратегії розвитку виробництва.  

В умовах ринкових відносин здорове харчування, як підґрунтя 
продовольчої безпеки, стає пріоритетним завданням держави та 
перетворюється на національну ідею українського суспільства, бо від 
його вирішення залежить життя та здоров’я людей, 
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств та розширення 
ринків збуту, що підтверджується реалізацією національної програми 
«Україні – безпечне харчування». Перспективним напрямком у 
вирішенні означених завдань є органічне виробництво. 

Збереження здоров’я та збільшення тривалості життя людини – 
одна з найактуальніших проблем, що постають перед розробниками 
харчових продуктів та перед робітниками у галузі медицини. 
Результати епідеміологічних спостережень та статистичних 
досліджень, проведених в останні роки, свідчать про затримку 
прогресу у збільшенні тривалості життя населення індустріально 
розвинутих країн та постійне зростання кількості випадків 
захворювань, які 30-40 років тому зустрічались набагато менше. До 
них належать: серцево-судинні, шлункові, ендокринні патології, 
хвороби обміну речовин [3]. Ці захворювання не лише уражують все 
більшу кількість людей працездатного віку, але й все ширше 
розповсюджуються на молоді контингенти населення [4]. 

Харчування екологічно чистими товарами забезпечує 
нормальний хід фізіологічних процесів, збереження здоров’я і 
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працездатності людини. Вченими встановлено, що багато хвороб 
здебільшого залежать від споживаних харчових продуктів, пристрасті 
до їжі кожної окремої людини, а у сукупності зі шкідливими звичками 
та спадковими передумовами цей ризик збільшується [2]. 

 До основних порушень харчового статусу населення України 
(за даними 2005 – 2012 рр.) належать: 

– надмірне споживання тваринних жирів; 
– дефіцит поліненасичених жирних кислот; 
– дефіцит повноцінних білків; 
– дефіцит витамінів: С, В1, В2, В6, Е, ретинолу, бета-каротину; 
– дефіцит харчових волокон [3]. 
Відомо, що організм людини не синтезує більшість 

мікронутрієнтів та не здатен запасати вітаміни на майбутнє. Тому 
багато з мікронутрієнтів повинні потрапляти в організм регулярно і у 
кількості, що відповідає фізіологічній потребі людини, або на рівні, що 
є характерним для оптимального харчування в усі періоди року. У 
процесі створення продуктів харчування необхідно звернути увагу на 
те, щоб продукти мали імуномоделюючі, стимулюючі, 
радіопротекторні, антистресові та інші властивості, тобто були 
фізіологічно функціональними.  Адже саме вони містять у своєму 
складі інгредієнти (макро- і мікронутрієнти), яким властиве певне 
функціональне призначення [1]. 

 Розробку продуктів харчування підвищеної біологічної цінності 
обумовлює низка факторів, серед яких деякі можна усунути, вплив 
інших – зменшити, наприклад, за допомогою споживання екологічно 
чистих харчових продуктів тощо [2]. 

Впровадження широкого асортименту екологічно чистого 
харчування не повинно залежати від соціальних та ринкових відносин 
в Україні, тому що це питання виживання нації в умовах екології, що 
постійно порушується.  

Україна в цілому, і особливо Дніпропетровський регіон, 
відрізняються екологічною ситуацією, характерною для зон ризику в 
аспекті здоров’я живих істот, і ця проблема стає все більш гострою. 
Мається на увазі стан повітря, гідросфери, присутності шкідливих 
речовин у літосфері і ґрунті. Шкідливі речовини потрапляють в 
організм людини разом з повітрям, водою, їжею [2]. Останні 
десятиріччя характеризуються погіршенням екологічної, економічної 
та демографічної ситуації в Україні. Так, наприклад, ґрунти 
акумулюють промислові  та транспортні отрути, ядохімікати, що 
використовуються для боротьби зі шкідниками. Випробування ядерної 
зброї, аварії на ядерних реакторах призвели до відчутного зростання 
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забруднення середовища [2]. Чимале значення має накопичення 
промислових відходів на території проживання людей.  Сьогодні в 
Україні на поверхні землі вже міститься 14 млрд т відходів, для 
складування яких відведено 250 тис. га родючих земель. Якщо темпи 
нагромадження відходів залишаться на тому ж рівні, то за 10–15 років 
знадобиться ще 250 тис. га [1]. 

Дніпропетровська область – одна з найбільш промислово-
розвинених в Україні. За 2005–2012 рр. обсяг токсичних відходів зріс 
на 20,3%, незважаючи на коливання у виробництві. Відвали деяких 
виробництв стали більш багатими, ніж рудники. Наприклад, у шламах 
аглофабрик гірської металургії вміст заліза вищій, ніж у видобутій 
руді. В Україні кількість шкідливих викидів на душу населення 
наближається до 300 кг на рік [2]. Що стосується Дніпропетровського 
регіону, то ця цифра вища, тому що тут розташовані такі гіганти 
металургії, як Криворізький завод гірничого машинобудування 
«Криворожгормаш», ПАТ «Верхнедніпровський машинобудівний 
завод», ДП «ПО Південний машинобудівний завод імені А.М. 
Макарова». У регіоні розташовано безліч шахт, хімічних виробництв, 
що забруднюють не лише атмосферу, але й водоймища, ґрунтові води, 
ґрунт [3]. Токсичні речовини з ґрунту переходять в рослинну їжу 
(овочі, фрукти, гриби) та через корм тварин – у продукти 
тваринництва. Вживання такої їжі призводить до токсичного та навіть 
біологічного пошкоджень у організмі, зміни імунної функції тощо. 

Несприятливим фактором, що впливає на людину, є стан водних 
ресурсів в Україні в цілому і питної води зокрема. Достатньо 
відзначити, що питна вода, яка подається населенню, не тільки  
містить безліч мінеральних домішок, але і далеко не небезпечна в 
мікробіологічному відношенні [2]. 

Шкоду середовищу існування людини наносить і сільське 
господарство, що не може обходитися без мінеральних добрив, засобів 
захисту рослин від хвороб і комах. Для застосування в сільському 
господарстві затверджений великий перелік різних хімічних 
препаратів [2]. Багато які з них після застосування розкладаються до 
безпечних сполук протягом 3-4 тижнів, але деякі з них 
перетворюються на метаболіти, здатні зберігатися в ґрунті до 5-7 років 
і всмоктуватися рослинами. В результаті зернові культури, овочі, 
фрукти, корми для тварин і птахів містять залишки пестицидів, 
гербіцидів, фунгіцидів, зооцидів та ін. [2]. Усе це через продукти 
харчування рослинного і тваринного походження надходить до 
організму людини й отруює здоров’я та скорочує життя.  Токсиканти 
можуть надходити до організму людини за хемами: ґрунт – рослина – 
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людина; ґрунт – рослина – тварина – людина; ґрунт – вода – людина; 
ґрунт – повітря – людина тощо. 

Складна економічна ситуація в Україні і зниження рівня життя 
населення негативно вплинули на демографічні процеси в державі. 
Зниженнянароджуваності, що продовжується і дотепер, створило 
демографічні умови депопуляції[1]. У результаті зростання смертності 
дітей і дорослого населення всіх вікових груп, відбувається зміна рівня 
«якості» населення: знижується імунітет організму, зростає кількість 
людей, що страждають на туберкульоз, анемію, імунодефіцит та ін. 
Народжуються діти з послабленим здоров’ям[2]. 

За даними досліджень українських вчених, результати прямого 
визначення вітамінів у біологічних середовищах людини (кров, 
еритроцити, сеча) свідчать про те, що майже цілий рік у 80-90% 
обстежених виявлено дефіцит вітаміну С. У 40-60% знижені рівні 
вітамінів В1, В2, В6, Е. Приблизно 60% українців відчувають дефіцит β-
каротину [2]. 

Суттєвий внесок у формування цих дефіцитів вносить 
кількоразове збільшення споживання не натуральних, рафінованих, 
висококалорійних продуктів – цукру, білого хліба тощо, які практично 
не містять мікронутрієнтів, а також необґрунтовані обмеження у 
харчуванні, моднідієти, шкідливі звички [22]. 

Таким чином, раціон сучасної людини, достатній для 
компенсації енерговитрат, не забезпечує надходження рекомендованої 
кількості мікронутрієнтів. У той самий час в умовах науково-технічної 
революції, підвищення нервово-емоційного напруження, впливу 
несприятливих техногенних та екологічних факторів, різноманітних 
захворювань, паління та споживання алкоголю потреба людини у 
мікронутрієнтах значно зростає. Вітаміни і мінеральні речовини є 
регуляторами біохімічного та функційного статусу організму. Їх 
дефіцит завжди супроводжується зниженням адаптаційних 
можливостей людини, призводить до розвитку синдрому хронічної 
втоми, зниження розумової та фізичної працездатності. 

Інноваційні підходи до вирішення проблеми харчування 
полягають, перш за все, у створенні продуктів з підвищеною харчовою 
цінністю, що є одним із пріоритетних напрямків вирішення означених 
проблем, висвітлених у концепції державної політики у сфері 
управління якістю продукції як відгук на Указ Президента України 
«Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції». 

Шляхи вдосконалення асортименту та якості харчових 
продуктівна продовольчому ринку визначаються внутрішнім  
забезпеченням ринку  країни відповідно до вимог споживачів. Вони 
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потребують розроблення стратегічних напрямків, спрямованих на 
органічне виробництво. Існуючі напрямки такого значення поки що 
недостатньо обґрунтовані.  

У зв’язку зі зростанням попиту споживачів на «здорову їжу» 
виникає завдання, яке полягає у застосуванні інноваційних технологій 
у процесі органічного виробництва. Під час створення продуктів 
підвищеної біологічної цінності завдання полягає в тому, щоб 
подолати розрив між хімічним складом традиційної харчової продукції 
і біологічними потребами людини. 
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Інтеграція України у світове та європейське співтовариство 

актуалізує проблему продовольчої безпеки, оскільки лише за умови 
гарантування забезпечення населення продовольством за будь-яких 
умов держава може проводити незалежну політику. Як справедливо 
зазначає А.Статівка [4, с.29-32], з конституційного визначення України 
як соціальної держави, політика якої спрямована на створення умов 
щодо забезпечення гідного рівня життя людини, і положень ст. 48 
Конституції України, які відносять до відання держави установлення 
основ державної політики, зокрема продовольчої, а також державних 
програм галузі соціального розвитку, випливає, що держава як 



 273

соціальна служба має виконувати ряд зобов’язань перед суспільством.  
Насамперед, вона має захищати права громадян на повноцінне 

харчування. Забезпечуючи захист цього права, держава має знаходити 
засоби щодо ліквідації продовольчої залежності від зарубіжних країн і 
скорочення імпорту продовольства. Держава покликана установити 
соціальний порядок, створити справедливу політику продовольчого 
забезпечення, сприяти при цьому підвищенню рівня калорійності 
добового раціону харчування населення, усуненню дисбалансу 
споживання їжі між соціальними групами, підвищенню купівельної 
спроможності бідних і соціально незахищених верств населення, в т.ч. 
осіб з фіксованими доходами (пенсіонерів, студентів), що залежать від 
державного соціального забезпечення. 

Забезпечення продовольчої безпеки визначено у якості одного з 
основних напрямів державної політики з питань національної безпеки 
в економічній сфері [2]. Стратегією національної безпеки України 
передбачено необхідність забезпечення послідовності у здійсненні 
земельної реформи, забезпеченні на практиці пріоритетного розвитку 
агропромислового комплексу як основи продовольчої безпеки держави 
[3, с. 3-13]. Проте зазначені законодавчі акти мають суто 
декларативний характер і не визначають чітких механізмів управління 
системою продовольчої безпеки. Відсутні визначення об’єктів і 
суб’єктів управління, їх функцій і завдань, методів управління, 
комплексні критерії та інтегровані показники оцінки ефективності 
державного регулювання системи продовольчої безпеки і в цілому 
система моніторингу виконання прийнятих стратегічних рішень. Це 
унеможливлює здійснення ефективного управління в зазначеній сфері, 
викликає некерованість процесів розвитку, деструктивну конкуренцію 
між елементами системи за ресурси, безсистемний і нераціональний їх 
розподіл останніх. 

Початковий етап формування продовольчої безпеки вимагає 
створення системи моніторингу, на яку покладається завдання 
визначення фактичного її стану, прогнозування внутрішніх та 
зовнішніх загроз продовольчої безпеки. На цій основі розробляються 
заходи щодо локалізації та нейтралізації негативних факторів, що 
впливають або можуть у майбутньому вплинути на зниження рівня 
безпеки. Система моніторингу продовольчої безпеки зосереджується 
на наступних напрямах: агропродовольче виробництво, продовольчий 
ринок, споживання продовольства, харчування населення, якість та 
безпека продовольства. 

Проте у наведеному наборі індикаторів не враховуються 
питання якості та безпеки харчових продуктів, показники розвитку 
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агропродовольчої сфери як системоутворюючої для всієї системи 
продовольчої безпеки. Завищеними є граничні критерії показників 
економічної доступності харчових продуктів та продовольчої 
незалежності.  

Таким чином, існуючі підходи до визначення ефективності 
аграрної політики вимагають подальшого вдосконалення. При цьому 
набір відповідних показників формується з урахуванням визначеної 
цільової спрямованості зазначеної політики. Враховуючи 
вищевикладене, основним критерієм ефективності аграрної політики є 
стан продовольчої безпеки країни, який визначається широким 
спектром взаємозалежних показників, що систематизуються у 
відповідні групи і характеризують: 

1. Стан забезпечення населення якісною і безпечною 
продукцією (рівень захворюваності населення, пов’язаний з недо-
статнім чи нераціональним харчуванням; стан контролю за 
дотриманням якості і безпеки продовольчої продукції; розвиток 
інформаційної діяльності, спрямованої на поліпшення забезпеченості 
населення якісним і безпечним продовольством; обсяг окремих видів 
продовольчої продукції, що виробляється за міжнародними 
стандартами якості в загальному обсязі її виробництва). 

2. Рівень споживання населенням продуктів харчування 
(фактичне споживання окремих видів харчових продуктів в 
розрахунку на душу населення; споживання продуктів харчування в 
домогосподарствах з дітьми в залежності від кількості дітей у їхньому 
складі; споживання продуктів харчування в домогосподарствах за 
децильными (10%) групами за рівнем средньодушових сукупних 
витрат). 

3. Економічну (вартість набору продуктів харчування 
відповідно до раціональних норм їхнього споживання; рівень 
середньомісячної номінальної і реальної заробітної плати; розподіл 
населення за рівнем середньодушових сукупних витрат; частка 
сукупних і грошових витрат на продукти харчування в загальній 
структурі витрат населення; індекс споживчих цін на продовольчі 
товари, в т.ч. у розрізі окремих видів товарів; рівень монополізації 
продовольчого ринку).  

4. Стійкість продовольчого ринку (визначається рівнем 
роздрібних і закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію з 
урахуванням нормативної рентабельності її виробництва).  

5. Рівень розвитку агропродовольчої сфери (частка 
агропродовольчої сфери у формуванні валового внутрішнього 
продукту; обсяги виробництва окремих видів сільськогосподарської 
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продукції і продовольчих товарів; урожайність основних видів 
сільськогосподарських культур; продуктивність худоби і птиці; частка 
господарств населення у виробництві окремих видів 
сільськогосподарської продукції; рентабельність виробництва окремих 
видів сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів; 
фінансові результати діяльності сільськогосподарських і переробних 
підприємств; обсяги інвестицій в агропродовольчу сферу, у т.ч. 
іноземних; рівень державної підтримки аграрних товаровиробників). 

6. Природно-ресурсний потенціал і ефективність його 
використання (площа ріллі в розрахунку на 1 жителя; родючість землі, 
у т.ч. в розрізі окремих територій; частка деградованих земель у 
загальній їхній структурі; рівень розораності земель і ін.). 

Ефективність аграрної політики є наслідком спільної дії великої 
кількості факторів, тому при її оцінці враховується їхня взаємодія і 
комплексний вплив на регульовані державою об’єкти, розрізняють 
результати часткової і загальної дії. Негативна зміна кожного з 
показників, що входять до оціночних груп, розглядається як реальна 
чи потенційна загроза продовольчій безпеці країни, оскільки усі вони 
взаємозалежні і взаємопідпорядковані в контексті своєї цільової 
спрямованості. 

Проблема продовольчої безпеки має вирішуватися не лише на 
національному, а й на регіональному рівні. Це обумовлено 
нерівномірністю соціально-економічного розвитку окремих територій 
держави, що є наслідком значних відмінностей в природно-
кліматичних умовах, виробничо-економічному потенціалі та ін. 
Підвищення рівня відповідальності суб’єктів держави за забезпечення 
населення якісним продовольством вимагає формування адекватної 
регіональної політики продовольчої безпеки.  

Реалізація аграрної політики продовольчої безпеки передбачає 
необхідність забезпечення тісної взаємодії між усіма суб’єктами, що 
відповідають за процес її формування. Це сприятиме узгодженості 
політики в усіх сферах, що пов’язані з продовольчою безпекою та 
запобігатиме завданню шкоди здоров’ю населення, довкіллю й 
економіці держави. Процес формування аграрної політики 
продовольчої безпеки починається з дослідження складу харчових 
продуктів, які виробляються в державі, та створення відповідного 
банку даних.  

Процес формування продовольчої безпеки передбачає тісний 
взаємозв’язок між агропромисловою, сільськогосподарською, 
продовольчою, зовнішньоекономічною політикою, діяльністю щодо 
забезпечення якості і безпеки продовольства та раціонального 
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харчування населення. Вплив на агропродовольчу сферу, яка формує 
пропозицію на продовольство, доповнюється заходами стимулювання 
попиту на нього шляхом реалізації соціальних програм, метою яких є 
забезпечення достатнього рівня харчування усіх категорій населення, 
забезпечення ефективної зайнятості, демонополізації продовольчого 
ринку, здійснення цінової політики щодо обмеження рентабельності та 
торговельних націнок на базові продукти харчування до економічно 
обґрунтованого рівня. 

Таким чином, основним недоліком процесу регулювання 
продовольчої безпеки держави є ігнорування системного принципу та 
зосередження тільки на окремих аспектах цієї складної соціально-
економічної проблеми. Наразі необхідна комплексна аграрна політика 
та відповідне її інституційне і нормативне забезпечення, що 
забезпечать формування належного рівня продовольчої безпеки 
держави. 

Формування продовольчої безпеки передбачає впровадження 
владними інституціями адекватних засобів регулювання, насамперед 
правового. Охоплюючи управління продовольчою безпекою з 
економічної, екологічної, організаційної, нормативної та 
соціокультурної позицій.  
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Якби сільськогосподарська хімія, скажімо, мала синій колір, 

люди ходили б сьогодні в яскравих  відблисках синяви й були б схожі на 
привидів 

В.А. Яковенко (білоруський журналіст) 
 
Глибокі соціально-економічні перетворення, які відбуваються 

на сучасному етапі еволюції людства, стрімке зростання населення 
планети вимагають перегляду концептуальних положень продовольчої 
безпеки у глобальному масштабі. Високий рівень забезпеченості 
населення продовольством є наслідком застосування сучасних 
досягнень агротехнологій. Це, у свою чергу, викликає забрудненість 
продовольчої сировини токсичними, радіаційними й інфекційними 
компонентами, які завдають величезної шкоди здоров’ю людей та 
стану навколишнього середовища. Окрім того, несприятлива 
екологічна ситуація веде до забруднення питної води, повітряного 
басейну, ґрунтів, і як наслідок – харчових продуктів. Джерелами 
забруднення навколишнього середовища, продуктів харчування і 
продовольчої сировини є також викиди промислових підприємств, 
транспорту, відходи комунальних господарств, радіація внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС, засоби хімізації сільського 
господарства тощо. В Україні функціонує багато підприємств, що 
містять, переробляють чи зберігають хімічні речовини, які є 
потенційно отруйні для людей. Близько третини території нашої 
держави забруднено радіонуклідами [6, с. 5]. 

За останні роки через погіршення економічної й екологічної 
ситуації як в Україні, так і в цілому у світі якість 
сільськогосподарської продукції та продовольства за різними 
параметрами постійно знижується. Відбуваються  зміни вмісту білка і 
клейковини у зернових культурах, що негативно позначається на 
якості борошна і, відповідно, хлібних продуктів. Вирощування 
сільськогосподарських рослин за інтенсивними технологіями, із 
застосуванням мінеральних добрив та агрохімікатів, впровадження 
генної інженерії призвело до зниження якості продовольчої сировини. 
З іншого боку, продукти харчування піддаються впливу біогенних та 
техногенних забруднювачів. При обробці сільськогосподарської 
сировини та виготовленні продуктів харчування для населення 
застосовується велика кількість харчових добавок, які можуть 
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матинегативний вплив на стан здоров’я людини [3, 4, 5]. 
Поряд зі зниженням технологічних якостей і харчової цінності 

спостерігається погіршення екологічної безпечності продуктів 
харчування. Порушення технології використання пестицидів, навіть у 
невеликих дозах, а також застосування застарілих технологій призвело 
до того, що у великій кількості вітчизняних господарств різних форм 
власності у продуктах харчування виявлено високий вміст пестицидів і 
важких металів. Рівень забрудненості продуктів харчування, особливо 
тваринного походження, різко зростає в екологічно забруднених зонах. 
Це підтверджується непоодинокими харчовими отруєннями, особливо 
населення з низьким рівнем доходів. За розрахунками фахівців, понад 
60 % токсичних речовин надходять до організму людини з продуктами 
харчування [4]. В зв’язку з цим продовольча безпека має передбачати 
вирішення проблеми забезпечення якості та безпечності продуктів 
харчування для населення, що є нині одним з актуальних завдань 
державного регулювання споживчого ринку України. Окрім того, 
кожна людина має вільно орієнтуватися в питаннях не тільки 
безпечності продуктів харчування, а й в приватних питаннях 
повноцінного харчування.  

Нині в Україні ще не сформована державна політика в галузі 
продовольчої безпеки, відсутні освітні програми у сфері харчування. 
Особливо це стосується студентської молоді, майбутньої еліти 
українського суспільства, де виникає велика низка питань щодо 
раціонального харчування; харчування в умовах радіонуклідного 
забруднення; забруднення продуктів харчування нітратами, 
пестицидами, важкими металами тощо; харчування під час занять 
спортом; харчування при надлишковій масі тіла; способи кулінарної 
обробки продуктів харчування; складання раціонів харчування, які 
потребують свого негайного вирішення для покращання її 
життєдіяльності та здоров’я [1, с. 54-55; 2, с. 56; 5, с. 13]. Зважаючи на 
це, гострою проблемою залишається необхідність організації навчання 
з питань безпеки харчування майбутніх фахівців різних галузей 
виробництва та суспільства. 

У вищих навчальних закладах України є досить велика кількість 
спеціальностей, де студенти взагалі не вивчають проблем харчування і 
не стикаються з ними у своїй професійній діяльності протягом всього 
життя. Знань, які були отримані лише в школі, дуже замало для 
повноцінного харчування протягом життя. В умовах напруженого 
навчального процесу, недостатньої матеріальної забезпеченості, 
постійної зміни стану навколишнього середовища, суперечливих 
характеристик харчових продуктів, появи на вітчизняному ринку 
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закордонних продуктів швидкого приготування тощо, ситуація в галузі 
харчування людини суттєво погіршилася.  

Традиційного уявлення про режими і норми харчування 
сьогодні недостатньо для збереження здоров’я і забезпечення 
здорового способу життя студентської молоді. Тому кожен студент 
має свідомо ставитися до організації свого харчування, постійно 
поновлювати свої знання, враховувати рекомендації фахівців щодо 
особливостей харчування, виходячи із конкретних умов проживання. З 
огляду на це викладачам кафедр фізичного виховання належить 
вирішувати низку завдань,серед яких впровадження освітніх програм у 
сфері харчування, пропагування основ повноцінного і раціонального 
харчування серед студентів є одним із аспектів здорового способу 
життя. При цьому, має бути сформоване чітке уявлення про те, що  
харчування – це одна з найсуттєвіших форм взаємозв’язку організму 
людини з навколишнім середовищем, яка забезпечує надходження в 
організм у складі харчових продуктів складних органічних сполук і 
простих хімічних елементів, мінеральних речовин і води. Вони 
необхідні організмудля побудови та відновлення клітин і тканин та для 
покриття енергетичних витрат. Від якісного і кількісного складу 
продуктів харчування суттєво залежить стан життєдіяльності людини. 

У комплексі чинників, які визначають здорове харчування, 
важлива роль належить не тільки оптимізації харчування, але й 
забезпеченню чистоти харчових продуктів. Встановлення енергетичної 
і біологічної цінності продуктів харчування, уміння розпізнати і 
попередити вміст токсичних і отруйних речовин різної природи в їжі 
дає змогу попередити їх негативний вплив на стан здоров’я. 
Безпечність продовольства для здоров’я населення може гарантуватися 
лише за умови організації суворого контролю за якістю продуктів 
харчування, що надходять на внутрішній ринок, а також за рахунок 
здійснення стимулюючої політики щодо виробництва екологічно 
чистої продукції. Основними засадами державної політики щодо 
забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої 
сировини є: 

- пріоритетність збереження і зміцнення здоров’я людини та 
визнання її права на належну якість й безпеку харчових продуктів і 
продовольчої сировини; 

- створення гарантій безпеки для здоров’я людини під час 
виготовлення, ввезення, транспортування, зберігання, реалізації, 
використання, споживання, утилізації або знищення харчових 
продуктів і продовольчої сировини; 

- стимулювання впровадження нових безпечних науково 
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обгрунтованих технологій виготовлення (обробки, переробки) 
харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів; 

- підтримка контролю якості харчових продуктів з боку 
громадських організацій тощо. 

Основними вимогами до якості продуктів харчування мають 
бути: гарантування, що вони є безпечними для здоров’я людини, 
дотримання правил гігієни у процесі їх виробництва та 
транспортування; високі смакові якості; збереження поживних 
якостей; низький рівень вмісту хімічних та інших шкідливих речовин, 
відсутність радіоактивного забруднення тощо. На привеликий жаль, 
життєвий досвід, преса, радіо, телебачення і гігієнічна експеритиза 
вказують на зворотну сторону цього питання. Імпортні товари, в тому 
числі й продукти харчування, що надходять у великих обсягах на 
внутрішній ринок, не завжди відповідають стандартам якості. Через 
відсутність достатнього контролю за такою продукцією 
спостерігаються непоодинокі випадки харчових отруєнь. 

Нинішня ситуація на продовольчих ринках провідних 
європейських країн і США свідчить про особливу зацікавленість 
споживачів у здоровому та повноцінному харчуванні. З підвищенням 
рівня життя, в розвинених країнах, змінилося їхнє ставлення до 
харчових продуктів. Споживачі стають дедалі вимогливішими до свого 
харчування, бажають не тільки нормально харчуватися, а й виключити 
будь-які ризики для здоров’я. Харчування є одним із головних 
чинників здорового способу життя. Від стану харчування людини 
залежить розвиток і формування її організму, стан здоров’я, рівень 
працездатності. Харчування є керованим чинником, який впливає 
також на всі фізіологічні, психічні і соціальні функції людини, формує 
її життєдіяльність, впливає на довголіття та творчий і трудовий 
потенціал. 

В оздоровчому плані харчуваня має важливе значення для 
окремих груп людей, а в соціальному може формувати і впливати на 
долі цілих народів, що й породило такі поняття і уподобання як 
“українська кухня”, “японська кухня”, “китайська кухня”, “французька 
кухня” тощо. Історія приготування їжі має своє коріння в далекому 
минулому. Протягом століть у всіх народів, незалежно від ступеня їх 
суспільного і культурного розвитку, процес вживання їжі був не тільки 
задоволенням фізіологічної потреби, але і являвся частиною загальної 
культури. 

Дифіцит основних харчових речовин або дисбаланс їх у 
раціонах людини призводить до незворотних змін внутрішнього 
середовища організму, порушення клітинного метаболізму. Всі харчові 
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речовини, що поступають до організму виконують певні функції. 
Окрім того, їжа як невіддільний чинник існування людини 
характеризується певною біологічною дією, серед основних видів якої 
виділяється специфічна, неспецифічна, захисна та фармакологічна [3, 
c. 111].Від якості харчування залежить розумова і фізична 
працездатність людини, її розвиток і ріст, опірність до захворювань, а 
також можливість продовження життя.  

Їжа повинна бути різноманітною, мати хороший зовнішній 
вигляд і задовольняти потреби і звички, що склалися залежно від віку 
людини, її професії, побутових умов, національності та інших 
особливостей. Енергія, що витрачається людиною в процесі 
життєдіяльності організму, відновлюється тільки за рахунок їжі, а тому 
цей процес має бути науково обгрунтованим для кожної окремо взятої 
людини та мати загальні вимоги, що стосуються всіх членів 
суспільства. 

 
Література 

1. Грибан Г.П. Проблеми екології у фізичному вихованні: 
[монографія] / Г.П. Грибан. – Житомир: Вид-во Рута, 2008. – 182 с. 

2. Грибан Г.П. Радіозахисне харчування студентської молоді в 
умовах радіонуклідного забруднення навколишнього середовища / 
Г.П. Грибан, Н.Г. Грибан, О.С. Скорий та ін. // Materialy ІІ 
Miedzynarodowejnaukowe-praktycznejkonferencji “Wykstalcenie i nauka 
bez granic – ’2005”. – T. 18. – Ekologia, Geografiaigeologia. – Przemysl – 
Praha: Sp. Zo. o. “Naukaistudia”. – 2005. – S. 56–58. 

3. Димань Т.М. Екотрофологія. Основи екологічно безпечного 
харчування: навч. посіб. / Т.М. Димань, М.М. Барановський, 
Г.О. Білявський та ін. / за наук. ред. Т.М. Димань. – К.: Лібра, 2006. – 
304 с. 

4. Лайко П.А.Безпека харчування – запорука здоров’я / 
П.А. Лайко, М.Ф. Бабієнко, Є.А. Бузовський. – Економіка АПК, 2004. 
– № 10. – С. 37-46. 

5. Основи харчування. Теорія та практичні застосування / За 
ред. Г.П. Грибана. – Житомир: Вид-во “Рута”, 2010. – 882 с. 

6. Пономарьов П.Х.Безпека харчових продуктів та продовольчої 
сировини:навч. посіб. / П.Х. Пономарьов, І.В. Сирохман, – К.: Лібра, 
1999. – 272 с.  

 
 
 

СИМБІОТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ТА БІОЛОГІЧНА 



 282

АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ В ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОМУ 
 

О.М. Бахмат, д.с.-г. н., доцент  
Подільського державного аграрно-технічного університету 

 
З огляду на наші багаторічні дослідження, соя формувала добре 

розвинену кореневу систему з боковими галуженнями додаткових 
корінців, основна маса яких розміщувалася у верхньому (0–30 см) шарі 
ґрунту. Проте, вона проникала значно глибше і її заглиблення в ґрунт 
визначали в шарі 0–100 см. Спостереження показали, що бокові 
корінці рослин сої із значними галуженнями становили основну її масу 
(до 65–75 %), при цьому коренева система була добре розвинена і 
залежно від сорту, формувалася  переважно у верхньому (030 см) 
шарі ґрунту.  

Найкращий результат щодо накопичення сухої маси кореневої 
системи за широкорядного способу сівби, був отриманий при 
інокуляції насіння ризоторфіном разом з бором і молібденом і, 
залежно від сортів, становив: у шарі ґрунту 0–100 см  Золотиста – 
3,24 т/га, Агат – 3,38, Анжеліка – 3,17, Артеміда – 3,51 т/га, тоді як у 
верхньому (0–30 см) шарі відповідно сортам – 2,27; 2,36; 2,22 і 
2,46 т/га.  

Досліджувані дози добрив, вапнування ґрунту та широкорядний 
спосіб сівби формували значну і добре розвинену кореневу систему 
рослин сортів сої. На ділянці з внесенням N30Р60К60, з використанням 
вапнякового борошна, суха маса кореневої системи в шарі ґрунту 0–
100 см становила: у сорту Золотиста  3,34 т/га, Агат – 3,50, Анжеліка 
– 3,24 і сорту Артеміда – 3,61 т/га; в шарі ґрунту 0–30 см відповідно 
сортам  2,34; 2,45; 2,27 і 2,53 т/га.  

Азотфіксація рослинами сої була неоднаковою в різні періоди 
вегетації рослин. Її зростання відбувалося від фази трійчастих листків 
до масового цвітіння, формування і початку наливання бобів, проте, 
упродовж наступних фаз росту і розвитку вона знижувалася. 
Відповідно, інтенсивна робота активних бульбочок тривала 40–45 днів, 
з подальшим ослабленням азотфіксації, їх старінням і відмиранням та 
одночасним утворенням на коренях нових бульбочок.  

Широкорядний спосіб сівби, на відміну від рядкового, 
збільшував  кількість активних бульбочок та їх масу з розрахунку на 
1 рослину сої. Так, на контролі, з інокуляцією насіння ризоторфіном, 
без вапнування ґрунту, максимальна кількість активних бульбочок 
була: у сорту Золотиста  36,2 шт./рослину, Агат – 37,5, Анжеліка – 
34,4, сорту Артеміда – 39,6 шт./рослину, маса активних сирих 



 283

бульбочок досліджуваних сортів відповідно становила  0,54; 0,56; 
0,51 і 0,59 г на 1 рослину (табл. 1).  

Після внесення N30Р60К60, на ділянках без вапнування при 
рядковому способі сівби, кількість активних бульбочок становила: у 
сорту Золотиста  35,4 шт./рослину, Агат – 36,7, Анжеліка – 33,4, 
сорту Артеміда – 39,1 шт./рослину, відповідно до сортів зростала і їх 
сира маса: 0,46; 0,48; 0,44 і 0,51 г/рослину. Використання в досліді 
екограну (0,3 т/га) збільшувало кількість бульбочок і їх сиру масу. 

Таблиця 1 
Максимальна кількість (шт./рослину) і сира маса активних бульбочок 
(г/рослину) сортів сої в шарі ґрунту 0-30 см (середнє за 20052011 рр.) 
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Ризоторфін (контроль) 36,2 0,54 37,5 0,56 34,4 0,51 39,6 0,59 
Вермистим-Д 33,0 0,49 33,4 0,49 30,2 0,45 35,4 0,52 
Ризоторфін + вермистим-Д 38,1 0,56 38,9 0,58 36,5 0,54 40,5 0,60 
Бор (В) 34,4 0,51 35,7 0,53 32,4 0,48 36,7 0,54 
Молібден (Мо) 34,9 0,52 36,3 0,54 33,1 0,49 37,4 0,55 
Бор (В) + молібден (Мо) 40,6 0,60 42,1 0,62 36,8 0,55 43,5 0,64 
Ризоторфін + бор (В) + 
молібден (Мо) 

Бе
з в

не
се

нн
я 

 C
aC

O
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43,8 0,64 44,2 0,66 42,3 0,63 45,8 0,68 

* Сорт Анжеліка занесений до Реєстру сортів рослин України з 2007 року. 

 
Дослідженнями виявлено, що на формування бульбочок на 

коренях рослин сортів сої більше впливали бактеріальні препарати, 
дещо менше  біостимулятори та мікродобрива і менше – вапнування 
ґрунту та внесення мінеральних добрив.  

Внесення лише фосфорно-калійних добрив, дещо знижувало 
активний симбіотичний потенціал у порівнянні варіантами з інокуляцією 
насіння. Таке явище пояснюється послабленням бобово-ризобіального 
симбіозу в середовищі з низьким режимом поживності ґрунту. На 
контролі (Р30К30) без вапнування ґрунту, залежно від способів сівби, 
активний симбіотичний потенціал становив: у сорту Золотиста  7,4 і 
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8,8 тис. кг дн./га;  Агат  8,0 і 9,6; Анжеліка – 7,2 і 8,4; сорту Артеміда  
8,4 і 10,2 тис. кг дн./га. Найвищий активний симбіотичний потенціал був 
на ділянках з внесенням екограну (0,3 т/га). 

Обробка насіння вермистимом-Д підвищувала біологічну 
активність ґрунту за фазами росту і розвитку рослин від 122,0 до 
240,1 мг/год з м2, проте найбільшою вона була у фазах цвітіння, 
формування бобів і наливання насіння та відповідно становила  254,8; 
279,7 і 260,4 СО2 в мг/год з м2 (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Біологічна активність ґрунту (виділення СО2, мг/год з м2) в 

посівах сої (середнє за 2005–2011 рр.) 
 
Встановлено, що біологічна активність ґрунту на ділянках з 

інокуляцією насіння підвищувалася від появи сходів рослин до 
формування бобів, надалі спостерігалося зниження біологічної 
активності, що пов’язано із послабленням дії бульбочкових бактерій та 
інших мікроорганізмів у верхньому шарі ґрунту.  

Вапнування ґрунту активізувало дію бульбочкових бактерій на 
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коренях сої, зростала також дія інших мікроорганізмів, які 
відповідають за розкладання органічної маси в ґрунті. Дослідження 
показали, що біологічна активність на поверхні ґрунту після його 
вапнування зростала від 118,6 до 302,5 СО2 мг/год з м2.  

При інокуляції ризоторфіном (контроль) без вапнування, 
біологічна активність ґрунту становила: у фазі сходів  
122,3 СО2 мг/год з м2, галуження  197,7, помітно зростала у фазі 
формування бобів – 276,4 та знижувалася у фази наливання і 
дозрівання насіння відповідно  до 264,5 і 243,6 СО2 мг/год з м2.  

Внесення фосфорно-калійних добрив (Р60К60 і Р90К90) 
покращувало біологічну активність ґрунту, проте інтенсивність 
виділення вуглекислоти з ґрунту була більшою на ділянках з N30Р60К60 
та екограном (0,3 т/га).  

Використання СаСО3 у вигляді вапнякового борошна (4 т/га) 
сприяло зростанню біологічної активності у зв’язку із зменшенням 
кислотності ґрунту та відповідно збільшенням у ньому 
мікроорганізмів, які здатні активніше розкладати та мінералізувати 
органічні добрива, кореневі і рослинні рештки. У варіанті з 
застосуванням екограну, біологічна активність ґрунту була найвищою 
і зростала з 142,7 до 316,4 СО2 мг/год з м2.  

Інтенсивність целюлозорозкладаючих мікроорганізмів при 
інокуляції насіння ризоторфіном без вапнування в шарі ґрунту 0–15 см 
становила: у фазі першої пари трійчастих листків  19,4 %, бутонізації 
– 33,2, формування бобів – 50,2 та у фазі дозрівання насіння  73,3 %. 
В шарі ґрунту 15–30 см, інтенсивність мікроорганізмів зменшувалася. 
Інокуляція насіння ризоторфіном та вермистимом-Д збільшувала 
кількість бульбочок на коренях рослин сої і підвищувала інтенсивність 
дії інших ґрунтових мікроорганізмів. 

Після внесення органічних і мінеральних добрив,  інтенсивність 
целюлозорозкладаючих мікроорганізмів у ґрунті помітно зростала, 
проте вона залежала від доз добрив, вапнування та глибини їх 
активності в ґрунті. На контролі (Р30К30) без вапнування, інтенсивність 
дії мікроорганізмів в шарі ґрунту 0–15 см становила: у фазі першої 
пари трійчастих листків  21,6 %, бутонізації – 37,0, формування бобів 
– 61,2 та у фазі дозрівання насіння  85,3 %; у шарі ґрунту 15–30 см  
була дещо меншою і складала відповідно лише 8,0; 22,5; 42,3 і 61,9 %. 
Після внесення вапнякового борошна (4 т/га), інтенсивність дії 
мікроорганізмів в ґрунті покращувалася за умов припосівного 
удобрення сої.  

Найкращий результат дії целюлозорозкладаючих 
мікроорганізмів ми отримали на ділянках з внесенням екограну 
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(0,3 т/га), відповідно до фаз визначення вона зростала від 29,4 до 
94,2 %  у шарі ґрунту 0–15см та лише від 13,6 до 68,7 %  у шарі 
ґрунту 15–30 см.  

 
 

ПОЛІПШЕННЯ СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНОГО СТАНУ 
ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ПРИ ВИРОЩУВАННІ БУРЯКІВ 

ЦУКРОВИХ  
 

В.П. Гудзь д. с.-г., професор*, Ю.Г. Міщенко к. с.-г. н., доцент** 
*НУБіП України 

**Сумський національний аграрний університет 
 

Чорноземи типові Лівобережного Лісостепу України в цілому 
характеризуються сприятливим рівнем агрофізичних властивостей. 
Проте, актуальність їх регулювання в умовах інтенсивного обробітку 
визначається необхідністю підвищення продуктивності землеробства 
при одночасному збереженні та розширеному відтворенні потенційної 
та ефективної родючості [1]. На агрофізичні властивості значний 
вплив має спосіб обробітку ґрунту, оскільки важливим є обробіток з 
обертанням скиби, чи без її обертання, тобто з порушенням природних 
законів ґрунтоутворення чи в руслі їх дії [2].  

Від застосування довгострокової (більше 75 років) оранки на 22–
32 см настає агрофізична деградація чорноземів типових. Зокрема, 
порушується відносна рівновага між гумусним станом, умовами 
гуміфікації і структурно-агрегатним станом. Ґрунт, як система, прагне 
послабити дію зовнішніх факторів шляхом перегрупування фракцій 
структурних часток та агрегатів. При інтенсивному обробітку він 
утворює максимум «переважаючих» розмірів в межах дрібних 
структурних агрегатів – 0,25-1 та менше 0,25мм, а у природних 
ценозах навпаки, в межах 2-5мм [3].  

При тривалій оранці перерозподіл агрегатів зміщується в бік 
дрібних фракцій (0,25-1 мм) за рахунок руйнування агрегатів розміром 
2-5мм. Механічний обробіток лише реалізує потенційні можливості 
ґрунту до агрегації і лише за умови, якщо здійснюється при вологості 
фізичної стиглості. Формування агрономічно-цінної, водостійкої і 
пористої структури залежить від зовсім інших чинників. Обробіток 
може створити подібну структуру, якщо в ґрунті гармонійно 
поєднується наявність тонко-дисперсної органічної і мінеральної 
частини, а також полівалентних катіонів. Саме взаємодія цих 
обов'язкових компонентів формує структуру, яка при обробітку 
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розпадається на окремі структурні частки. Якщо ж в ґрунті відсутні 
умови для формування такої структури, то один лише обробіток не 
здатний її сформувати.  

Таким чином, мету наших досліджень ми вбачали у виявленні 
найбільш дієвого способу поліпшення показників структурно 
агрегатного стану ґрунту при застосуванні різних способів основного 
обробітку для загортання післяжнивного сидерату з редьки олійної. 
Експериментальні дослідження були проведені у 2006-2010 роках на 
базі навчально-наукового виробничого комплексу Сумського НАУ. У 
схемі польового досліду було заплановано порівняння проведення під 
буряки цукрові глибокої оранки на 28-30 см та безполицевих 
обробітків чорнозему типового на глибину 28-30, 13-15 та 6-8 см без 
вирощування сидерату та на сидеральному фоні післяжнивної редьки 
олійної. 

В наших дослідженнях за час вирощування буряків цукрових по 
всім обробіткам ґрунту на сидеральному фоні виявлено суттєве 
зменшення вмісту брилистої (на 2,1-3,38 %) і пиловидної фракцій (на 
0,19-0,75 %) та істотне зростання вмісту агрономічно-цінної структури 
(на 2,5-4,4 %) водорегулюючих фракцій (на 0,9-2,7 %) і вітростійких 
агрегатів (на 0,4-1,6 %) як в поверхневому шарі, так і в глибших 
ґрунтових горизонтах  (табл. 1). 

Інтегральним показником агрономічної оцінки структурного 
стану ґрунту прийнято вважати коефіцієнт структурності (Кстр.). Даний 
коефіцієнт напряму залежить від кількості агрономічно-цінних 
агрегатів, і тому сидеральний фон забезпечував на всіх обробітків 
ґрунту суттєве зростання даного показнику – на 14,1-20,7 %. 

В той же час по сидеральному фону застосування безполицевих 
обробітків різнилося як між собою, так і порівняно з оранкою в ступені 
покрашення структурно-агрегатного складу ґрунтових горизонтів. 
Зокрема, безполицеві обробітки на глибину 6-8 та 28-30см порівняно з 
оранкою сприяли формуванню у верхньому горизонті істотно більшої 
кількості агрономічно-цінних (76,1 і 75,8 %), водорегулюючих фракцій 
(33,3 і 32,4 %) та вітростійких часток (83,3 і 84,6 %) при найвищому 
коефіцієнті структурності – 3,18 і 3,13 (табл. 1). Однак з глибиною 
переваги безполицевих обробітків до оранки нівелювалися 
пропорційно глибини обробітку. 

Погіршення коефіцієнта структурності в ґрунтових горизонтах 
10-20 та 20-30см при зменшенні глибини безполицевого обробітку 
відбувалося через швидше зростання частки брилистої фракції в 
порівнянні із зменшенням пиловидної. При цьому також зменшувався 
вміст водорегулюючих фракцій. 
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Таблиця 1 
Структурно-агрегатний стан ґрунтових горизонтів за період 

вирощування буряків цукрових, (2006-2010 рр.) 

 

Вміст фракцій агрегатів, % 

Варіанти досліду брили-
стих 

>10мм 

агроно-
мічно-
цінних, 
0,25–10 

мм 

водорегу-
люючих, 
0,5–3 мм 

вітро-
стійких, 

>1мм 

пиловид-
них 

<0,25мм 

Кое-
фіцієнт 

структур- 
ності, 
Кстр. 

Ґрунтовий горизонт 0-10 см 

контроль 21,83 71,8 29,8 82,6 6,33 2,55 Оранка 
28–30 см сидерат 19,54 74,6 31,6 83,0 5,88 2,93 

контроль 21,07 73,3 29,5 83,7 5,61 2,75 Безполицевий  
28–30 см сидерат 18,97 75,8 32,4 84,6 5,25 3,13 

контроль 22,23 71,5 30,9 81,9 6,22 2,51 Безполицевий  
13–15 см сидерат 19,32 75,2 31,8 83,1 5,47 3,03 

контроль 21,38 72,3 31,0 81,7 6,33 2,61 Безполицевий  
6–8 см сидерат 18,34 76,1 33,3 83,3 5,58 3,18 

НІР05 сидерату / 
обробітку 0,33 0,46 0,33 0,46 0,27 0,38 0,21 0,3 0,11 0,15 0,08 0,11 

НІР05 загальна 0,66 0,66 0,54 0,42 0,22 0,16 

Ґрунтовий горизонт 10-20 см 

контроль 24,08 71,3 28,3 85,6 4,61 2,49 Оранка 
28–30 см сидерат 21,77 73,9 30,3 86,3 4,30 2,83 

контроль 23,68 72,0 27,8 87,1 4,32 2,57 Безполицевий  
28–30 см сидерат 21,19 74,7 30,2 87,6 4,13 2,95 

контроль 25,23 70,3 26,8 86,6 4,48 2,37 Безполицевий  
13–15 см сидерат 22,39 73,6 28,8 87,3 4,02 2,79 

контроль 26,53 69,4 26,3 88 4,06 2,27 Безполицевий  
6–8 см сидерат 24,25 72,1 27,8 88,9 3,62 2,59 
НІР05 сидерату / 

обробітку 0,35 0,5 0,37 0,52 0,43 0,6 0,22 0,31 0,04 0,06 0,07 0,1 

НІР05 загальна 0,71 0,73 0,85 0,43 0,09 0,14 

Ґрунтовий горизонт 20-30 см 

контроль 26,50 70,2 26,8 87,9 3,31 2,35 Оранка 
28–30 см сидерат 23,81 73,2 29,4 88,5 2,96 2,74 

контроль 28,36 68,8 26,2 89,1 2,86 2,20 Безполицевий  
28–30 см сидерат 24,98 72,4 28 89,2 2,60 2,63 

контроль 30,68 66,6 24,4 90,1 2,75 1,99 Безполицевий  
13–15 см сидерат 26,47 71,0 27,1 89,9 2,50 2,45 

контроль 30,62 66,5 25,0 90,4 2,86 1,99 Безполицевий  
6–8 см сидерат 27,07 70,5 26,3 90,5 2,41 2,39 
НІР05 сидерату / 

обробітку 0,41 0,57 0,41 0,58 0,4 0,56 0,17 0,24 0,07 0,09 0,08 0,11 

НІР05 загальна 0,81 0,83 0,8 0,34 0,13 0,15 
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В цілому ж кореневмісний (0–30см) шар ґрунту після глибокого 
безполицевого обробітку на сидеральному фоні був найкраще 
оструктурений (Кстр. = 2,89) і за показниками структурно-агрегатного 
стану істотно переважав інші безполицеві способи обробітку (табл. 2). 

Таблиця 2 
Структурно-агрегатний стан за період вирощування буряків 

цукрових, (2006-2010 рр.) 

 
Формування найкращих показників структурно-агрегатного 

стану обумовлювало формування найбільш оптимальних агрофізичних 
властивостей ґрунту та відповідно умов вирощування буряків 
цукрових. Останнє в свою чергу сприяло формуванню найвищого 
рівня врожаю коренеплодів на сидеральному фоні після проведення 
глибокого безполицевого обробітку на 28–30см (рис. 1). 

Загортання післяжнивного сидерату шляхом проведення 
безполицевих обробітків на глибину 6–8 та 13–15см суттєво 
поступалося за рівнем отриманого врожаю як глибокому 
безполицевому обробітку, так і оранці.  

Вміст фракцій, % 

Варіанти досліду 
брилисти
х >10мм 

агроно-
мічно-
цінної 
струк-
тури, 

0,25-10 
мм 

водо 
регулюю 

чих, 
0,5-3 мм 

вітростій 
ких 

агрегатів, 
>1мм 

пиловид 
них 

<0,25мм 

Коефі-
цієнт 

структур 
ності, 
Кстр. 

контроль 24,14 71,1 28,3 85,4 4,75 2,46 Оранка 
28–30 см сидерат 21,71 73,9 30,4 85,9 4,38 2,83 

контроль 24,37 71,4 27,8 86,6 4,26 2,49 Безполи-
цевий 
28-30 см сидерат 21,71 74,3 30,2 87,1 3,99 2,89 

контроль 26,05 69,5 27,4 86,2 4,48 2,28 Безполи-
цевий 
13-15 см сидерат 22,73 73,3 29,2 86,8 4,00 2,74 

контроль 26,18 69,4 27,4 86,7 4,42 2,27 Безполи-
цевий  
6-8 см сидерат 23,22 72,9 29,2 87,6 3,87 2,69 

НІР05 сидерату / 
обробітку 0,33 0,46 0,34 0,48 0,33 0,47 0,17 0,24 0,05 0,07 0,07 0,1 

НІР05 загальна 0,65 0,67 0,66 0,34 0,65 0,14 
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20

22

24

26

28

30

32

34

36

без сидерату 28,1 28,9 26 24,3

на фоні сидерату 34 35,4 30,7 29,5

оранка 28-
30 cм

безполице
вий 28-30 

безполице
вий13-15 

безполице
вий 6-8 см

т/га

НІР05 сидерату = 1,0 т/га
НІР05 обробітку = 1,4 т/га
НІР05 взаємодії = 1,96 т/га

Рис. 1. Вплив післяжнивного сидерату редьки олійної та способів 
основного обробітку ґрунту на урожайність буряків цукрових, т/га 

(2006-2010 рр.) 
 
Отже, з метою отримання найбільш оптимального структурно-

агрегатного складу чорнозему типового та високих врожаїв буряків 
цукрових, серед обробітків ґрунту найбільш ефективними для 
загортання післяжнивного сидерату редьки олійної є глибокий 
безполицевий на 28-30 см, який переважає інші обробітки за 
зменшенням пиловидної та брилистої фракції, зростанням вмісту 
агрономічно-цінної структури, водо-регулюючих фракцій та 
коефіцієнта структурності. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД 
ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ 

 
І.П. Рихлівський, д.с.-г.н., В.В. Данік, аспірант 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Ячмінь у багатьох країнах світу є провідною фуражною 
культурою та основною сировиною для пивоварної галузі. В Україні 
ячмінь ярий є другою за поширенням культурою, котру вирощують в 
сільськогосподарських підприємствах. Маючи добру щорічну 
ліквідність, посіви ячменю ярого мають стійку тенденцію до 
зростання. Сільгоспвиробники вважають ячмінь другою, після 
пшениці озимої, найбільш рентабельною культурою серед зернових, 
що пов’язано з маловитратною технологією його вирощування і 
високими приростами врожаю. 

Згідно з вимогами культури основними факторами, які 
впливають на продуктивність, є, насамперед, генетичні можливості 
сорту, норми мінеральний добрив, норми висіву насіння, спосіб сівби 
та ін. Тому встановлення дії цих елементів технології вирощування 
ячменю ярого сортів Соборний, Гетьман, Оболонь та Себастьян на 
збільшення їх продуктивності було метою наших досліджень. 

Дослідження проводились впродовж 2008-2011 рр. на полях 
Теофільського району Хмельницької області. Ґрунт чорнозем 
глибокий мало гумусний легкосуглинковий слабко змитий з вмістом 
гумусу 3,7-3,8 %, азоту, що легко гідролізується, 100-138 мг/100 г 
ґрунту, рухомого фосфору – 100-120 мг/100 г ґрунту, обмінного калію 
– 75-82 мг/1000г, pH сол – 6,9-7,2. Попередником сортів ячменю в 
польовій 9-типільній сівозміні була кукурудза на силос. Погодні умови 
за 2008-2011 рр. дещо відрізнялися за зволоженням і термічним 
режимом від середньо багаторічних, основні закономірності впливу 
елементів технології на продуктивність ячменю ярого збереглися. 

Як свідчать результати досліджень (табл. 1), визначальним 
елементом, який найбільш помітно впливав на формування врожаю 
ячменю ярого незалежно від сорту, є мінеральні добрива. Урожайність 
підвищувалась в міру збільшення норми повного мінерального 
добрива до максимальної норми (N60 P75K75), яка становила залежно від 
сорту від 3,33 т/га до 4,90 т/га, що було на 23-27 відсотки більше від 
контрольного варіанта без добрив. Проте економічно доцільною 
нормою мінеральних добрив при вирощуванні ячменю ярого є 
N45P60K60. 
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Помітна роль в формуванні врожаю ячменю належить способу 
сівби та нормі висіву насіння вузькорядний спосіб сівби, як такий, що 
більш рівномірно розміщає рослини як продовж рядка, так і за площею 
ґрунтового живлення підвищує продуційний процес посівів і цим 
самим продуктивність таких ценозів.  

Таблиця 1 
Урожайність ячменю ярого залежно від елементів технології, т/га 

(середнє за 2008-2011 рр.) 
Сорт Норма 

мінеральних 
добрив, кг/га 

Норма 
висіву, 

млн.шт/га Соборний Гетьман Оболонь Себастьян 

Звичайний рядковий спосіб сівби 
Без добрив 
N30P45K45 

N45P60K60 
N60P75K75 

 

Без добрив 
N30P45K45 
N45P60K60 

N60P75K75 

 
Без добрив 
N30P45K45 
N45P60K60 
N60P75K75 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 

3,14 
4,15 
4,37 
4,65 

 
2,82 
3,72 
4,08 
4,42 

 
2,46 
3,26 
3,75 
4,17 

2,88 
3,46 
3,77 
4,01 

 
2,48 
3,!2 
3,53 
3,74 

 
2,16 
2,65 
3,47 
3,50 

2,71 
3,31 
3,42 
3,57 

 
2,38 
2,91 
3,07 
3,33 

 
1,91 
2,45 
2,81 
3,09 

3,58 
4,61 
4,68 
4,90 

 
3,22 
4,25 
4,40 
4,65 

 
2,63 
3,77 
4,10 
4,48 

Вузькорядний спосіб сівби 
Без добрив 
N30P45K45 

N45P60K60 
N60P75K75 

 

Без добрив 
N30P45K45 
N45P60K60 

N60P75K75 

 
Без добрив 
N30P45K45 
N45P60K60 
N60P75K75 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 

3,24 
4,27 
4,50 
4,77 

 
2,94 
3,86 
4,26 
4,58 

 
2,71 
3,48 
3,88 
4,30 

2,84 
3,61 
3,87 
4,09 

 
2,63 
3,28 
3,67 
3,85 

 
2,29 
2,85 
3,35 
3,68 

2,73 
3;46 
3,55 
3,64 

 
2,49 
3,10 
3,24 
3,48 

 
2,24 
2,63 
2,94 
3,27 

3,68 
4,80 
4,79 
4,94 

 
3,48 
4,45 
4,55 
4,78 

 
3,06 
3,93 
4,26 
4,66 

 
Урожайність ячменю за вузькорядного способу сівби зростала 

на 4-6% при одночасній відсутності вилягання рослин в посівах. Серед 
вивчених норм висіву насіння на гектар на фоні достатнього рівня 
мінерального живлення рослин в умовах багаторічного досліду була 
норма 4 млн штук зерен на гектар. Фактор сорту помітно вплинув на 
продуктивність посівів ячменю ярого продовж 4-х років досліджень та 
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виробничої перевірки в господарствах Хмельницької області найбільш 
урожайними були сорти Себастьян та соборний. Рівень урожайності їх 
становив відповідно 4,65–4,94 т/га та 4,42–4,58 т/га. 

Отже, оптимізуючи рівень мінерального живлення, 
правильним вибором способу сівби та норми висіву насіння на гектар 
за одночасного добору високопродуктивних сортів ячменю ярого в 
умовах Хмельниччини можна одержувати врожаї зерна на рівні 4,7–5,0 
т/га. 
 

Література 
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України. – К., 2011. – 391 с. 
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3. Гораш О.С.. Управління продуційним процесом пивоварного 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 
В МЕЖАХ СІЛЬСЬКИХ СЕЛЬБИЩНИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

С.Г. Корсун, к. с.-г.н., с.т.н., Л.І. Шкарівська, к. с.-г.н., с.т.н. 
Гірник В.В., науковий співробітник 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» 
 
Питання безпеки та якості продуктів харчування набуло  особливої 

актуальності для світової спільноти  протягом останніх 10-15 років. А у  
сучасних умовах якість і екологічна безпечність продукції, виробленої 
аграрним сектором, стає  одним з основних факторів його внутрішньої  та 
зовнішньої конкурентоспроможності. Великою мірою це пов’язано із 
розширенням практики застосування у сільському господарстві 
індустріальних добрив, синтетичних засобів захисту рослин і тварин, 
біотехнологій (в тому числі ГМО), наслідки впливу яких на біоту 
недостатньо вивчені й неоднозначно трактуються вченими. Як 
альтернатива таким технологіям виникло  і розвивається в більшості країн 
світу органічне виробництво продуктів харчування [1, c.6; 2, c.13]. 

Зважаючи на те, що агропромисловий комплекс є одним з 
основних у народному  господарстві України, оскільки у ньому 
виробляється  близько 35% валового продукту та використовується 33% 
основних  фондів. Значна кількість населення України (біля 32%) живе і 
працює у сільській  місцевості, тому створення оптимальних природних 
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умов у агроландшафтах треба розглядати як важливе завдання 
суспільства. Одним з шляхів розв’язання проблеми зниження  впливу 
факторів техногенного походження на здоров’я населення та 
демографічні показники в межах сільських територій є перехід до 
виробництва сільськогосподарської продукції на засадах  органічного  
виробництва. 

Концепція органічного виробництва сільськогосподарської 
продукції, що передбачає досягнення за рахунок активізації  
природних процесів підвищення родючості ґрунтів, стійкості рослин і 
тварин до хвороб, збільшення біорізноманіття, збереження здатності 
екосистем до самовідновлення, по багатьох моментах узгоджується з 
уже існуючою законодавчою базою України стосовно  принципів 
аграрної політики загалом, в тому числі у парцелярних господарствах 
населених пунктів. Так у Законі України про особисте селянське 
господарство (від 15.05.2003 р.) вказується, що члени особистого 
селянського господарства зобов’язані: дотримуватись вимог 
земельного законодавства про охорону довкілля; забезпечувати 
використання земельної ділянки за цільовим призначенням; 
підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості 
землі; дотримуватись діючих нормативів щодо якості продукції, 
санітарних, екологічних та інших вимог відповідно до законодавства 
(Стаття 7).  Відповідні цим напрями передбачено і в “Державній 
цільовій програмі розвитку українського села  на період до 2015 року” 
(Постанова Кабінету Міністрів України від 12  вересня 2007 року).  

Зважаючи на вищезазначене, дослідження стану біогеоценозів в 
межах сільських сельбищних територій за сучасного антропогенного 
навантаження є актуальним, а встановлення нормативів такого 
навантаження та можливості одержання органічної рослинницької 
продукції є нагальною необхідністю сьогодення. 

Наші дослідження проводились в межах  с.Тарасівка  Києво-
Святошинського району Київської обл. (зона Лісостепу).   Обстеженню 
підлягала територія семи садиб, відведена у приватне користування з 
1992 року  та переліг терміном з 1992  року, що розміщені в одному 
масиві. Площа, яка використовується для вирощування овочевих 
культур у кожній з садиб складала 0,10-0,12 га.  Відслідковували зміну 
показників стану верхнього 0-20 см шару ґрунту, води колодязів 
(глибина 15-17 м) та свердловин (глибина 30-35 м), продукції 
овочівництва в межах садиб, господарі яких  здебільшого 
використовують добрива та засоби захисту рослин, що відповідають 
регламентам органічного виробництва. Вихідний ґрунт досліджуваної 
ділянки – дерново-підзолистий глинисто-піщаний. Відповідно до 



 295

способів використання та удобрення  сформовано такі варіанти: 1 – 
переліг терміном з 1992 року; 2 – город із одноразовим внесенням 
торфу шаром 0-30 см і несистематичним застосуванням 300 кг/0,01га 
гною ВРХ; 3 – город з щорічним внесенням свинячого гною (2-5 
голів), компости з цього ж гною та соломи; 4 –  город з 
несистематичним внесенням 100-300 кг/0,01га гною ВРХ і щорічними 
пожнивними посівами сидерату;  5 –  ґрунт теплиці збагачений  
торфом і  тирсою; 6 – город із застосуванням  тирси та торфу;   7 – 
город із щорічним внесенням гною  ВРХ  (2-5 голів); 8 - город з 
щорічним внесенням гною  ВРХ  (1 корова) і  курячого посліду 
(близько 20 голів). Побутові відходи  утилізуються в межах садиб. 

Дослідження агрохімічної та екотоксикологічної ситуації в 
агроекотопах  проводили згідно методик, суть яких викладена у 
відповідних  ДСТУ та в методичних посібниках із застосуванням 
сучасних методів атомно-абсорбційної спектрофотометрії, 
полуменевої фотометрії та інфрачервоної спектроскопії. 

Установлено, що за тривалого використання ґрунту у 
присадибному господарстві відбулось зниження обмінної кислотності 
на 0,1-1,4 одиниці рН, збільшення вмісту органічного вуглецю  у 2-10, 
лужногідролізованого азоту у 3-10, фосфору – у 2-7, калію – у 1,5-8 
разів сума основ зросла з 3,5 порівняно з вихідним ґрунтом. 
Найвагоміші зміни у поживному режимі ґрунтового середовища 
відбулись на ділянках із застосуванням торфу (рис.1, 2). 
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Рис.1. Вміст основних біогенних елементів у ґрунті залежно від 

удобрення.: лужногідролізований азот, N мг/кг; рухомий фосфор, P2O5 
мг/100г; обмінний калій, К2О мг/100 г ґрунту. 
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Попри загальну тенденцію до зниження кислотності ґрунтового 
розчину, встановлено різке підвищення кількості кислоторозчинних 
форм міді, цинку, кадмію, свинцю, нікелю, марганцю, а подекуди і 
заліза у верхньому 0-20 см шарі ґрунту. Найбільш забрудненими 
виявились ділянки з внесенням торфу, особливо, ґрунти теплиць. 
Близько половини ділянок характеризуються критичним відхиленням 
екологічної стійкості ґрунту від  еталону (на 50-102 %), що свідчить 
про порушення екологічних функцій ґрунту досліджуваної місцевості 
під впливом агротехногенного впливу. Додатковим свідченням цього є 
якість води з природних джерел - колодязів, що відзначається 
перевищенням допустимого нормативу за вмістом нітратів та 
жорсткістю. Найбільш захищеними від антропогенного впливу 
виявились  води свердловин глибиною 30 і більше метрів.  
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Рис.2. Структура ємності ґрунтового вбирного комплексу залежно 

від удобрення: сума обмінних основ та гідролітична кислотність – мг-
екв./100 г ґрунту. 

 
Порушення у екосистемі ґрунту, спричинені систематичним 

антропогенним впливом, знайшли своє відображення в показниках 
якості сільськогосподарської продукції. Продукція овочівництва, 
вирощена на території проведення досліджень в ряді випадків має 
перевищення гігієнічних нормативів за вмістом деяких полютантів. 
Протягом червня та липня найбільшу кількість нітратів та важких 
металів виявлено у зеленних культурах (кріп, петрушка), огірках та 
столовому буряку, вирощених за удобрення: торфом, свинячим гноєм, 
тирсою з додаванням торфу. Загалом, найвищий вміст міді (5,5-6,4 
мг/кг) та цинку (27-33 мг/кг) накопичували огірки; заліза (31-84 мг/кг) 
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– зеленні культури та полуниці; свинцю (2,9-3,1) – зеленні культури та 
огірки, нікелю (2,3-3,1) та марганцю (30-81) – зеленні культури. 
Більшість зразків продукції рослинництва мали перевищення 
допустимої концентрації за  кадмієм та нікелем. Найменшу кількість 
полютантів порівняно з іншими культурами виявлено у молодій 
картоплі та ягодах полуниці. 

На основі аналізу органічних добрив, які використовуються 
господарями  досліджуваних садиб, та враховуючи вимоги органічного 
виробництва стосовно обмеження доз азоту, було встановлено 
кількість органічних добрив, рекомендовану до застосування. 
Розрахунки свідчать про доцільність внесення 300-350 кг/0,01га за рік 
підстилкового гною ВРХ, 80-100 – безпідстилкового курячого посліду, 
200-220 – качиного безпідстилкового посліду, 270-290 – гусячого 
посліду, 300-350 – свинячого безпідстилкового гною за умови 
використання лише одного з перелічених видів добрив. Збільшення 
рекомендованих доз може призводити до перевищення гранично 
допустимих концентрацій полютантів у продукції рослинництва та 
забруднення підґрунтових вод.   

Таким чином, установлено, що тривале  використання території 
у присадибному господарстві з неконтрольованим застосуванням в 
якості удобрення та меліорантів: торфу, тирси, курячого посліду, гною 
ВРХ та свиней у різних співвідношеннях спричинили різку зміну 
агрохімічних та токсикологічних характеристик дерново-підзолистого 
ґрунту,  погіршення якості  природних вод і продукції овочівництва. 
Для забезпечення екологічної рівноваги в агроландшафті кількість 
органічних  добрив не повинна перевищувати: 300-350 кг/0,01га за рік 
підстилкового гною ВРХ, 80-100 – безпідстилкового курячого посліду, 
200-220 – качиного безпідстилкового посліду, 270-290 – гусячого 
посліду, 300-350 – свинячого безпідстилкового гною при умові 
використання лише одного з перелічених видів добрив.  
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На сьогоднішній день склалася загрозлива ситуація щодо 
забезпечення населення екологічно безпечними продуктами 
харчування. Адже це є не лише світовою тенденцією, а й  проблемою 
України. Передумовою виникнення цього стала всебічна хімізація 
сільського господарства, що, в свою чергу, потребує всебічного 
перегляду традиційних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур, зокрема, застосування добрив, 
хімічних засобів захисту рослин і поступовий перехід до стратегії 
екологізації та біологізації землеробства.  

Біологічна система землеробства – це не новий напрям в 
сільському господарстві, оскільки ефективність використання 
біологічної фіксації в землеробстві встановлена більше 2000 років 
тому, підвищення врожайності злаків після люпину і вики описані ще 
Плінієм (7923 рр. до н.е.), наприкінці ХVІІІ століття в Англії 2/3 полів 
засівалися бобовими культурами. Австрійському агроному Й.Шубарту 
(1734-1787 рр.) за введення чергування зернових із конюшиною 
присвоєно графський титул з гербом на якому був зображений листок 
конюшини [2]. 

На початку 80-х років у Швейцарії налічувалося вже більше1000 
підприємств, що займали 11800 га, які працювали на принципах 
біологічного землеробства [9]. Розробкою даних питань в цьому 
напрямку було займалися в країнах не лише Західної Європи та США, 
але і в Україні. Починаючи з 1976 року на базі ПП «Агроекологія» 
(Полтавська область, Шишацький район, с. Михайлики) впроваджено 
біологічну систему ведення сільського господарства, яка ефективно 
працює і на сьогоднішній день. Нажаль, кількість таких підприємтв 
обмежена. Згідно статистичних даних на сьогоднішній день 
сертифікованих  органічних сільськогосподарських підприємств в 
Україні налічується трохи більше 120, в той час у Данії вже третина 
сільськогосподарських виробників працюють за біологічною системою 
[1,4,6]. 

Основними принципами біологічної системи землеробства є 
науково-обгрунтоване використання сівозмін, застосування органічних 
добрив, як традиційних у вигляді гною, так і альтернативних у вигляді 
соломи та сидерату. Крім того, однією із основних проблем 
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біологізації є проблема накопичення біологічного азоту, насамперед, 
це пов'язано з тим, що потенційних шляхів надходження, збереження 
та локалізації азоту в ґрунті не так вже й багато. Найбільш дієвим є 
використання бобових культур, але багато питань, направлених на 
вирішення цієї проблеми,  залишаються не вивченими [5, 7, 15]. 

На сільськогосподарських земляхсвіту накопичується 90 млн. т. 
біологічного азоту, лише в США отримують до 6 млн. т на рік 
(половина накопичується в ґрунті), а кожен другий гектар землі в 
обробітку зайнятий бобовою культурою [13, 14]. Омелянський О.О. 
характеризував азот як дорогоцінний із біологічної точки зору, ніж 
рідкісні благородні метали [10]. За даними директора Національного 
наукового центру “Інститут землеробства УААН” академіка УААН 
Сайка В.Ф. через низьку культуру землеробства щороку із кругообігу 
азоту втрачається 4 млн. т, або 139 кг/га ріллі в обробітку, що 
еквівалентно 12 млн. т аміачної селітри на суму 11 млрд. грн. Слід при 
цьому врахувати, що 30% азоту використовується бур’янами. 

Таким чином, роль азоту дуже вагома, оскільки він бере участь 
у формуванні органічної рослинної маси і займає перше місце серед 
елементів кореневого живлення рослин [11].  

Варто відзначити, що виробництво азотних добрив надто дороге 
і енергозатратне. Адже на 1 т аміачної селітри витрачається 4 т нафти 
або близько 800 м3 природного газу, що складає близько 30-50 % 
енерговитрат в агропромисловому комплексі і до 1% всієї енергії, що 
витрачається розвиненими країнами світу  [3,12,8]. Проведені нами 
стаціонарні дослідження щодо накопичення азоту при тривалому 
застосуванні різних систем удобрення в короткоротаційних сівозмінах 
на базі стаціонару ЖНАЕУ, засвідчили наступні результати. 

Накопичення азоту в грунті може відбуватися різними шляхами, 
зокрема, за рахунок внесення органічних добрив, з посівним 
матеріалом, з рослинними рештками, з атмосферними опадами, а 
також за рахунок симбіотичної діяльності мікроорганізмів. Отримані 
багаторічні дані засвідчили (рис. 1.), що за умов контрольного варіанту 
в ґрунті накопичується - 135,9 кг/га азоту, найбільша його кількість 
надходить у вигляді симбіотичного азоту - 83,6 кг/га, з рослинними 
рештками надходить 21,6 кг/га, з атмосферними опадами- 19,3 кг/га і 
найменша його кількість відзначалась з посівним матеріалом - 11,4 
кг/га. На варіантах, де застосовувалися сидерат та солома в ґрунті було 
зафіксовано відповідно 137,4 і 142,6 кг/га азоту. 

Найвищий показник накопичення біологічного азоту в грунті 
був зафіксований при сумісному внесенні гною, соломи, сидерату та 
фосфорно-калійних добрив і складав – 184,8 кг/га, найбільший його 
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вміст становив 105,6 кг/га за рахунок діяльності мікробіоти, далі з 
рослинними рештками – 27,4 кг/га, з органічними добривами – 21,1 
кг/га, з атмосферними опадами – 19,3 кг/га, з посівним матеріалом – 
11,4 кг/га. 

 

   

 
Рис. 1. Баланс азоту при різних варіантах удобрення, кг/га 

 
Таким чином, проведені нами дослідження показали, що баланс 

азоту в певній мірі залежав від системи застосування добрив. В 
середньому в ґрунт щорічно надходило 135,9 – 184,8 кг/га азоту. Крім 
того, на всіх варіантах удобрення спостерігалися позитивні результати 
у плані накопичення азоту, але найбільший його вміст зафіксований 
при сумісному внесенні гною, соломи, сидерату та фосфорно-калійних 
добрив. За результатами досліджень було встановлено, що з метою 
підвищення родючості ґрунту та зменшення антропогенного 
навантаження на довкілля в Україні особливої актуальності набуває 
раціональне застосування біологічних факторів землеробства, зокрема, 
використання потенціалу багаторічних бобових трав як дешевого 
джерела симбіотичного азоту. 
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Оптимальна структура посівних площ із врахуванням 

показників водоспоживання рослинами є необхідною умовою 
раціонального використання запасів продуктивної вологи 
сільськогосподарськими культурами. Згідно проведених нами 
досліджень, на заселених вівсяною нематодою угіддях, менше 
потерпали від ураження нематодами озимі культури - ячмінь, жито, 
тритікале, порівняно з ярими, особливо вівсом. За аналогічної вихідної 
чисельності зниження урожайності кормових і столових буряків від 
бурякової нематоди майже завжди було вищим в сортів із неглибоким 
розміщенням у грунті коренеплодів.  

Підтримання оптимального водного режиму грунту  є одним із 
резервів підвищення витривалості рослин до нематодозів. Затриманню 
і накопиченню вологи, а також зменшенню негативних наслідків посух 
в деякій мірі сприяла гребенева оранка впоперек схилів.  До переваг 
даного агрозаходу слід також віднести суттєве уповільнення 
розселення цист з підвищених ділянок угідь за надмірних опадів. 
Позитивно впливало на водоутримуючу здатність, особливо легких за 
гранулометричним складом грунтів, застосування органічних добрив. 
Проте на багатих органікою чорноземах  такої чіткої закономірності  
не простежувалося.    

Одним із заходів збереження вологи є мульчування грунту. 
Однак, згідно наших досліджень, використання торфу, соломи та 
інших післязбиральних решток не мало значної переваги порівняно з 
розпушенням поверхневого шару грунту міжрядь просапних культур 
механічними знаряддями.  Якісне та своєчасне  виконання цієї операції 
уповільнювало випаровування вологи з глибших шарів грунту після  
рясних дощів і порівняно з іншими прийомами збереження вологи 
було технологічно доступнішим. Зважаючи на складність 
впровадження мульчування грунту на значних площах, вважаємо за 
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доцільне рекомендувати даний захід першочергово для застосування 
на присадибних ділянках. 

Також до певної міри послабити негативний вплив 
цистоутворюючих нематод, а також факторів зовнішнього середовища 
вдавалося внесенням фосфорних і калійних мінеральних добрив в 
нормах, що перевищують зонально-рекомендовані на 10-25% залежно 
від вмісту гумусу та рівня вихідної заселеності. Отже, отримані нами 
результати дають змогу зробити висновок, що оптимізація органо-
мінерального живлення та водоспоживання має бути одним із резервів 
підвищення витривалості сільськогосподарських культур до 
фітопаразитичних нематод.  

 
 

ВПЛИВ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА 
УРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ В ОСЕРЕДКАХ ГЛОБОДЕРОЗУ 

 
А.Г. Бабич, к.с.-.г.н., доцент, О.А. Бабич, к.б.н., 

 Р.Д. Коржук, к.б.н., Укр.НДСКР   
Ю.Г. Голощук, студент 

НУБіП України 
 
Монокультура, недотримання технології вирощування картоплі 

в умовах дрібнотоварного виробництва, значне зменшення норм 
внесення мінеральних і органічних добрив, а також використання 
садивного матеріалу сумнівної якості, переважно сумішей різних 
сортів сприйнятливих до золотистої цистоутворюючої нематоди є 
основними причинами низької врожайності. За таких умов досягнення 
сталого розвитку галузі картоплярства та рослинництва в цілому 
можливо  тільки за комплексного вирішення найболючіших проблем.  

Застосування традиційних органічних (гною) та адаптивних 
добрив (соломи), а також їх поєднання з мінеральними добривами 
позитивно впливало на  ріст,  розвиток та продуктивність картоплі. 
Висота дослідних рослин перевищувала контрольні на 7,8-19,2%, а 
кількість стебел і маса надземної частини була більшою відповідно на 
11,3-34,7% і 18,1-47,4%. У найефективнішій альтернативній системі 
удобрення внесення гною в ощадливій нормі (10 т/га) в поєднанні з 
соломою, сидератами і мінеральними добривами уможливило в 
середньому отримати приріст урожаю 6,8 т/га (таблиця). Вміст 
крохмалю в бульбах з дослідних ділянок суттєво не відрізнявся і був у 
межах 14,3-14,6%.  

Разом з тим на ділянках з внесенням гною, а також соломи  
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спостерігалося збільшення загальної кількості бур’янів в 1,1-1,4 рази. 
При цьому найбільш забур’яненими були ділянки із використанням 
гною, а найменше – при сумісному застосуванні соломи  з проміжними 
посівами сидератів.  

Нерівномірність і незбалансованість внесення добрив 
існуючими агрегатами та механізмами, опосередковано впливала на 
рівень післязбиральної  чисельності популяції і з часом зумовлювала  
неоднорідність заселеності гумусного шару грунту 
цистоутворюючими нематодами. При цьому, післядія від 
нерівномірного внесення, особливо органічних добрив, відмічалася не 
тільки в рік застосування, а навіть  упродовж наступних двох-трьох 
років.  

Таблиця 
Вплив традиційних і альтернативних систем удобрення на врожайність 
картоплі сорту Повінь (УкрНДСКР Чернівецької обл., 2004-2007 рр.), 

ц/га 

Рік дослідження 
Варіант 2004 2005 2006 2007 

Сере- 
днє, 
т/га 

+/-  до 
контро-лю, 

т/га 
Контроль (без 
добрив) 11,2 12,7 13,4 11,9 12,3 - 

40 т/га гною 21,7 23,8 19,8 18,3 20,9 8,6 
N60P90K120 15,4 16,3 14,2 14,9 15,2 2,9 
40 т/га гною  + 
N60P90K120 

22,4 23,7 21,6 23,1 22,7 10,4 

20 т/га гною +   
N60P90K120 

20,9 19,2 17,7 20,3 19,5 7,2 

10 т/га гною + 
N60P90K120 

15,8 18,6 19,3 16,7 17,6 5,3 

Солома 5 т/га + 
N60P90K120 

13,6 16,6 15,3 18,2 15,9 3,6 

Сидерати + 
N60P90K120 

18,0 17,7 16,1 16,9 17,2 4,9 

Солома 5 т/га  + 
сидерати + 
N60P90K120 

20,3 19,5 17,2 16,6 18,4 6,1 

10 т/га гною 
+солома  5 т/га + 
сидерати + 
N60P90K120 

19,8 21,2 18,1 17,3 19,1 6,8 

НІР 05 5,7 6,1 8,2 6,4   

 
Отже,  незважаючи, що в альтернативних варіантах не було 

досягнуто продуктивності культур порівняно з традиційною органо-
мінеральною системою удобрення, ощадливе використання органічних 
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добрив в поєднанні з мінеральними, побічною продукцією та 
сидератами є  доцільною адаптивною системою удобрення в сучасних 
енергозберігаючих технологіях. 

 
 

АЛЬТЕРНАТИВНІ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В ОСЕРЕДКАХ 
ПОШИРЕННЯ ЦИСТОУТВОРЮЮЧИХ НЕМАТОД ПРИ 

ОРГАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 
 

А.Г. Бабич, к.с.-.г.н., доцент, О.А. Бабич, к.б.н.,  
С.С. Миронець, студент 

НУБіП України 
 
В останні два десятиріччя спостерігалася стійка тенденція до 

зниження норм внесення традиційних органічних добрив. Суттєве 
скорочення поголів’я худоби призвело до зменшення  обсягів 
виробництва гною навіть у багатогалузевих господарствах, а у 
фермерських спостерігається ще більш вузька спеціалізація, 
спрямована здебільшого на отримання продукції рослинництва.  

Економічний стан більшості сільськогосподарських 
підприємств не дає змоги застосовувати в оптимальних 
співвідношеннях мінеральні добрива, що негативно впливає на 
родючість грунтів. Імовірніше, що ці негативні тенденції будуть 
залишатися і в найближчій перспективі. Тому, вихід з такого стану 
вбачаємо першочергово у широкому залученні в кругообіг поживних 
речовин альтернативних добрив, які доцільно збалансовувати за 
елементами живлення.  

Найбільш доступні і дешеві це побічна продукція рослинництва, 
зокрема гичка буряків, солома колосових,  ріпаку, сої, стебла 
кукурудзи на зерно, соняшнику тощо. В останні роки  площі останніх 
чотирьох культур суттєво збільшилися. Заорювання їх рослинних 
решток в поєднанні з внесенням N10 на 1 т побічної продукції, 
використанням сидератів, а також ощадливого застосування 
мінеральних добрив може бути альтернативою традиційній  системі 
удобрення в нинішніх умовах. Разом з тим, слід зауважити, що 
оптимізація умов живлення рослин за органо-мінеральної системи 
удобрення зумовлювала у переважній більшості дослідів підвищення 
рівня післязбиральної заселеності грунту цистоутворюючими 
нематодами. Буряк цукровий є однією з найбільш вибагливих культур і 
потребує значних норм внесення добрив. Сумісне застосування 
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органічних  (40 т/га) та мінеральних добрив (N80P100K100) забезпечило 
приріст урожайності в середньому на 19,3 т/га порівняно з контролем 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Господарська ефективність застосування традиційних і 

альтернативних систем удобрення буряку цукрового сорту 
„Олександрія” (СТОВ „Надія” Бахмацького району Чернігівської обл., 
2002-2005 рр.). (Вихідна заселеність бурякової нематоди  836 +/- 127 

яєць і личинок в 100 см3 грунту) 
Рік дослідження 

Варіант 
2002 2003 2004 2005 

Середнє, 
т/га 

+/_  до 
контролю, 

т/га 
Контроль без 
добрив) 24,7 22,6 23,8 21,4 23,1 - 

40 т/га гною 38,4 36,8 42,1 37,6 38,7 15,6 
N80P100K100 29,3 31,8 28,6 31,1 30,2 7,1 
40 т/га гною  + 
N80P100K100 

43,2 39,6 44,1 42,8 42,4 19,3 

20 т/га гною +   
N80P100K100 

38,3 37,1 39,2 36,7 37,8 14,7 

10 т/га гною + 
N80P100K100 

34,8 33,4 35,9 34,2 34,6 11,5 

Солома 5 т/га + 
N80P100K100 

31,6 32,7 33,2 2,93 31,7 8,6 

Сидерати + 
N80P100K100 

36,8 34,5 35,9 33,7 35,2 12,1 

Солома 5 т/га  + 
сидерати + 
N80P100K100 

38,2 33,8 35,7 36,4 36,0 12,9 

10 т/га гною 
+солома    5 т/га 
+ сидерати + 
N80P100K100 

39,1 35,4 37,6 36,2 37,1 14,2 

НІР05 0,49 0,54 0,63 0,51   
 

Використання побічної продукції (соломи) в поєднанні із  
сидератами і повною нормою мінеральних добрив не було 
рівноцінною заміною традиційній органо-мінеральній системі 
удобрення. В середньому за чотири роки приріст урожаю коренеплодів 
склав 12,9 т/га. Застосування  органічних добрив в ощадливих нормах 
20 т/га і 10 т/га та мінеральних забезпечило підвищення урожайності 
відповідно на 14,7 т/га і 11,5 т/га.  

Отже, в жодній із альтернативних систем удобрення не було 
досягнуто аналогічного приросту врожаю. Найбільш ефективним в 
осередках поширення бурякової нематоди був варіант досліду із 
застосуванням повної норми мінеральних добрив , ощадливої норми 
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гною (10 т/га) в поєднанні з побічною продукцією та пожнивними 
посівами стійких до бурякової нематоди олійних капустяних культур, 
де приріст урожаю склав  14,2 т/га. 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ БІОВІТУ В ОСЕРЕДКАХ ПОШИРЕННЯ 
ЦИСТОУТВОРЮЮЧИХ НЕМАТОД ПРИ ОРГАНІЧНОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 
 

А.Г. Бабич, к.с.-.г.н., доцент, О.А. Бабич, к.б.н.,  
 Р.Д. Коржук, к.б.н., Укр.НДСКР 

 О.В. Тимченко, студент 
НУБіП України 

 
Останніми роками, особливо в посушливі літні місяці, 

спостерігалися значні коливання  водного балансу грунту.  За тривалої 
відсутності опадів і високих температур повітря, атмосферні посухи 
часто призводили до ґрунтових з дуже низькими запасами в 
кореневмісному шарі грунту продуктивної вологи. При цьому рослини 
найбільше потерпали від нестачі вологи в періоди масової появи на 
коренях  самиць нематод. Порушення водоспоживання уражених 
рослин у результаті живлення, біохімічного впливу і механічного 
пошкодження тканин нематодами, зумовлювало стійке в’янення, яке 
часто в умовах посух супроводжувалося незворотними процесами. 
Значне пригнічення росту та розвитку седентарними фітопаразитами 
відбувалося вже за запасів продуктивної вологи у межах 30-40 мм, а 
при 20-30 мм спостерігалася осередкова загибель, навіть за середньої 
ураженості рослин-живителів. Для зернових колосових культур 
критичною слід вважати фазу виходу в трубку-цвітіння, кукурудзи в 
період утворення волоті, картоплі – цвітіння-бутонізації.   

Метою наших досліджень було оптимізувати зональні системи 
удобрення, а також запропонувати альтернативні  джерела живлення 
рослин для отримання високої продуктивності сільськогосподарських 
культур в осередках поширення цистоутворюючих нематод. Зокрема, 
підвищення продуктивності різних культур в осередках поширення 
фітопаразитичних нематод досягалося при раціональному застосуванні 
Біовіту – рідкого органічного добрива комплексної дії.  Біовіт 
стимулююче впливав на ріст, розвиток та  витривалість рослин до 
патогенів різної природи. Передпосівна обробка насіння зернових 
культур забезпечила підвищення енергії проростання на 5,3-12,1% та 
схожості  на 4,9-6,8% порівняно з контролем. Висота рослин 
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перевищувала контрольні на 8,2-14,7%, а довжина коренів на 3,6-
17,2%.  

Позитивні результати отримано також при застосуванні біовіту 
на буряку цукровому, кормовому і столовому. Згідно досліджень, 
вищу ефективність забезпечувало  комплексне використання біовіту – 
передпосівна обробка насіння в поєднанні з наступним підживленням 
сходів. Відмічено також стимулюючий вплив біовіту на 
морфометричні показники росту, розвитку та продуктивність картоплі. 
Висота рослин дослідних варіантів, залежно від строків обстеження 
була вищою на 4,3-11,2%, кількість стебел збільшилась на 2,4-7,9%, а 
врожайність підвищилась на 7,4-12,6%.  Активізація процесів 
життєдіяльності рослин стимулююче впливала на масове відродження 
інвазійних личинок, які за неможливості подальшого розвитку в 
коренях стійких до золотистої картопляної нематоди сортів гинули, що 
призводило до суттєвого зниження рівня вихідної заселеності грунту. 
Найбільш ефективним було комбіноване використання біовіту, р.: 
досадивна обробка бульб картоплі Біовітом, р. – 6-8 л/т в поєднанні з 
позакореневим підживленням рослин  –  6-8 л/га. 

Результати наших досліджень дають змогу рекомендувати 
застосування біовіту, р. при вирощуванні стійких до золотистої 
картопляної нематоди сортів картоплі, а також для підвищення 
витривалості інших культур, особливо в осередках низької  вихідної 
заселеності грунту фітопаразитичними нематодами. 

 
 

НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ 

 
С.Е. Дегодюк к.с.-г.н., с.н.с. 
О.А. Літвінова к.с.-г.н., с.н.с 

А.В. Кириченко, науковий співробітник 
ННЦ «Інститут землеробства НААН» 

 
Серед різноманітних альтернативних напрямів сучасного 

землеробства (біодинамічне, біологічне, мало витратне, стале 
землеробство та ін.) найпоширенішою є система його ведення, що 
набула назви «органічне землеробство» або «органічне виробництво», 
яке охоплює галузі рослинництва і тваринництва. 

Згідно визначення, наведеного в Постанові Ради ЄС 834/2007, 
органічне виробництво – цілісна система господарювання та 
виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі 
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практики з огляду на збереження довкілля, рівень біологічного 
різноманіття, збереження природних ресурсів, застосування високих 
стандартів належного утримання (добробуту) тварин та метод 
виробництва, який відповідає певним вимогам до продуктів, 
виготовлених із застосуванням речовин і процесів природного 
походження. 

Органічна продукція – продукція отримана внаслідок 
сертифікованого органічного виробництва, що має додаткову цінність 
за якістю згідно вимог санітарно- гігієнічних і екологічних норм. 
Органічне сільське господарство – система, що сприяє збереженню 
навколишнього природного середовища, соціально та економічно 
підтримує виробництво здорових рослинних і тваринних продуктів 
харчування. Органічне землеробство об’єднує всі сільськогосподарські 
системи, які підтримують економічно-, соціально- і екологічно 
доцільне виробництво сільськогосподарської продукції, основною 
метою якого є позитивний баланс продуктивності агроценозу з 
припиненням деградації навколишнього природного середовища із 
збереженням якості земель і одержання високої продуктивності в 
ланках – грунт-рослина-тварина-людина. 

Судячи із чіткої системи уявлень про органічне ведення 
господарства можна дійти висновку, що міжнародною спільнотою 
визначено відповідні стандарти і принципи, які регламентують 
органічне виробництво. До них відносяться базові стандарти 
Міжнародної Федерації Руху за органічне сільське господарство 
(ІFOAM) для органічного виробництва та переробки продукції. 

Ухвалений Генеральною Асамблеею IFOAM в 2005 р. та 
Постанова Ради ЄС 234/2007 та 889/2008, які містять вимоги до 
органічного виробництва і правила їх впровадження. Землекористувачі 
України, що виробляють «органічну» продукцію, дотримуються саме 
цих правил, адже вона здебільшого йде на експорт в країни ЄС. На 
жаль, в Україні поки що відсутня національна правова і нормативна 
база, яка б забезпечувала науково-обгрунтоване регулювання 
національного ринку «органічної» продукції. Проект Закону України 
«Про органічне виробництво» ухвалений Верховною Радою 21 квітня 
2011 р. Проте, він був відхилений президентом, а у вересні 2011 р. 
його відхилила і сама Верховна Рада. З прийняттям цього Закону в 
2012 р. повинне започаткуватись формування повного пакету 
нормативно-правових актів для створення ефективної законодавчої 
бази європейського рівня та створення правової та науково-технічної 
бази для забезпечення рівних умов функціонування суб’єктів 
господарювання органічного напряму. Цілком очевидним є те, що на 
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аграрну науку буде покладено завдання у створенні науково-технічної 
бази для реалізації органічного виробництва в Україні. Очевидно, що в 
основу майбутніх наукових розробок будуть покладені основи 
майбутнього Закону України «Про органічне виробництво», які вже 
викладені в його проекті. Згідно цього документа (стаття 19) науково-
методичне забезпечення органічного виробництва, здійснюють 
Національна академія аграрних наук України, науково-дослідні та інші 
наукові установи відповідно до законодавства. За доведеною 
програмою НААН, ННЦ «Інститут землеробства НААН» на 
сьогоднішній день здійснює Програму «Органічне виробництво 
сільськогосподарської продукції», якій підпорядковані установи 
НААН і вже  працюють над її реалізацією.  

У той же час, ми вже нині повинні бути готовими до реалізації 
таких положень проекту Закону в частині ст. 4. Державна політика у 
сфері органічного виробництва: 

– узгодження нормативно-правової бази, що регулює сферу 
органічного виробництва за міжнародними вимогами; 

– організації підготовки кадрів для органічного виробництва, 
підвищення їхньої кваліфікації, сприяння фундаментальним и 
прикладним дослідженням у сфері агроекології та органічного 
виробництва, створення наукових парків для трансферу; 

– розробка та затвердження Державної стратегії, програми 
розвитку органічного виробництва, нормативно-правових актів, щодо 
правил органічного виробництва; 

– поширення інформації про органічне виробництво, органічну 
продукцію, систему гарантій та контролю; 

– організації співпраці влади з операторами органічного 
виробництва, громадськими організаціями, науковими установами та 
навчальними закладами; 

– збереження та відтворення родючості ґрунтів, методами, що 
оптимізують біологічну їх активність, забезпечуючи збалансоване 
постачання поживних речовин рослинам, зберігаючи земельні та інші 
природні ресурси; 

– утилізація відходів і побічних продуктів рослинного і 
тваринного походження у процесі виробництва органічної продукції. 

Виходячи із завдань, що ставляться перед аграрною наукою 
визначаються стратегічні, тактичні і практичні завдання, що 
потребують створення цілісної національної програми розвитку 
української моделі органічного землеробства. Стратегія питання 
полягає в тому, що врахувати не тільки стандарти прийняті для 
безумовного виконання а і визначити вузькі місця прийнятих на Заході 
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засад органічного землеробства.  
Основним стратегічним напрямом Західної моделі органічного 

виробництва є теоретичний підхід до проблеми, який полягає в залученні 
фрагментальних операторів за принципом підбору окремих полів, 
господарств тощо, що можливо і виправдане на початковому етапі 
розвитку ідеології органічного виробництва. На наш погляд в Україні слід 
розробити чіткіший підхід до цієї проблеми. Йдеться про розроблення і 
прийняття екологічного облаштування наземних екосистем, де за основну 
таксономічну одиницю приймається басейн малої річки, в якому 
здійснюється гармонізація сільськогосподарських і природних угідь, 
контурно-меліоративне облаштування територій з відновленням водотоків 
малих річок і штучних водоймищ. Засади моделі відтворення наземних 
екосистем розроблено в ННЦ «Інститут землеробства НААН» і її 
реалізація може створити умови для науково-обгрунтованого ведення 
землеробства на органічній основі там, де це буде найефективнішим. Для 
вирішення стратегічних зазначених питань необхідне розроблення 
національної політики, спрямованої на поступове їх вирішення. 

Перш за все, на державному рівні слід провести нове 
обстеження ґрунтового покриву України на засадах сучасних 
інформаційних систем, а також провести паспортизацію басейнів 
малих річок України, яких у нас близько 63 тис. Послідовно в кожному 
басейні малої річки будуть здійснюватися комплексні роботи, 
пов’язані з проведенням культуртехнічних робіт, залуження, 
заліснення та проведення агро-, хемо-, біо- і фіто меліорацій, що 
надасть агроценозам і природним ландшафтам «органічного» 
значення, яке вкладають у поняття органічного виробництва. 

До стратегічного напряму слід зарахувати і напрями розвитку 
органічного виробництва з урахуванням соціальних умов і 
ментальності сільськогосподарських виробників. Виходячи з цього 
слід зупинитись на 2 моделях: 

1. Суто класична модель органічного виробництва, прийнята на 
заході, розрахована на закордонного і елітного вітчизняного споживача. 
За фітосанітарного стану, рівня родючості ґрунтів і їх забруднення досить 
проблематичним видається освоєння під цю ідеологію до 30 % орних 
земель України. Проте, з ростом екологічної культури населення і 
попитом зовнішнього ринку імовірно 10 % товаро-виробників можуть 
впоратись із цим завданням. За переведення їх на засади «органічного» 
виробництва в галузі рослинництва слід розраховувати на дефіцит азоту і 
зниження продуктивності землі до 20-30 % з урахуванням того, що для 
цієї форми господарювання придатні ґрунти тільки з високим рівнем 
родючості і культури землеробства. 
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2. Засади другої моделі ведення землеробства витікають із реалій 
сучасного стану агроценозів і агротехнічних можливостей 
агропромислового виробництва. Йдеться про модель відновлювального 
землеробства, що є складовою частиною екологічних перетворень в 
басейнах малих річок. Відновлювальне землеробство – пом’якшена форма 
як інтенсивного, так і органічного землеробства, що ввібрало в себе кращі 
елементи від традиційних і альтернативних технологій. Відновлювальна 
система землеробства передбачає контурно-меліоративне облаштування в 
басейнах малих річок, агротехнічні заходи, що мінімалізують фізичний і 
хімічний тиск на землю, передбачає виведення нових сортів і гібридів, 
адаптованих до умов обмеженого застосування азотних добрив, з 
ефективним використанням «біологічного» азоту в процесах симбіотичної 
і асоціативної діяльності ґрунтової мікрофлори. Передбачено 
максимальне залучення в систему удобрення відновлювальних місцевих 
ресурсів – подрібнених соломи зернових культур, стебел кукурудзи і 
соняшника та іншої побічної продукції, а також з широким застосуванням 
основної, пожнивної і підсівної сидерації. За відновлювальної системи 
застосування мінеральних туків зменшується порівняно з інтенсивним 
веденням господарства на час освоєння на 30 %, а згодом і до 50 %.  

При цьому мінеральним добривам надається властивості 
органо-мінеральних комплексів, що притаманні живій природі – вони 
будуть включені в процеси біоактивації за виготовлення органо-
мінеральних біоактивних добрив з органічними наповнювачами 
природного і антропогенного походження. Блок охорони рослин 
складається з інтегрованого захисту гербіцидами і пестицидами, що 
піддаються розкладу з подальшим переходом на біологічні методи, які 
у нас в свій час були розвиненими и підлягають відновленню.  

Апробацію відновлювальної і органічної систем удобрення 
виконано відділом агрохімії і фізіології рослин  ННЦ «ІЗ НААН» в 
тривалому досліді, закладеному у 1961 р. на сірому лісовому ґрунті в 
10-пільній польові сівозміні. Блок відновлювальної системи включає 
внесення 6 т/га підстилкового гною ВРХ (за середньосівозмінної 
одинарної – 12 т/га), доза мінеральних добрив становить – N49P30K51 + 
побічна продукція (солома зернових, гичка буряків цукрових, 
подрібнені стебла кукурудзи), що становить в середньому 6,5 т/га 
сухої маси, а також стимулятори росту органічного походження і 
біопрепарати асоціативної дії. Органічна система удобрення 
передбачала 12 і 24 т підстилкового гною і мінеральна – 97-260 кг NPK 
на 1 га ріллі. За впливом на агрохімічні показники родючості ґрунту 
відновлювальна система удобрення наближалась до органічної, а за 
вмістом гумусу і фізико-хімічними властивостями помітно 
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відрізнялась у бік поліпшення порівняно з мінеральною і помірною 
органо-мінеральною системою удобрення (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Вплив тривалого застосування добрив у десятипільній польовій 
сівозміні на агрохімічні показники орного (0-20 см) шару сірого 

лісового грунту за різних систем удобрення, ДГ «Чабани», середнє за 
2006-2010 рр. 

Система удобрення 

мінеральна органо- 
мінеральна 

орга-
нічна 

відновлю- 
вальна 

12 т/га гною 
№ 
п/п Показник 

Бе
з д

об
ри

в 
(к

он
тр

ол
ь)

 

N2P2K2 N3P3K3 N2P2K2 N4P3K4 
24 т/га 
гною 

6 т/га гною 
+ N1,5P1K1,3 
+ побічна 
продукція 

1 рНсол. 5,3 5,0 4,6 5,2 4,3 5,6 5,3 

2 
Гідролітична 
кислотність, мг-
екв./100 г грунту 

1,16 0,86 1,31 1,49 1,86 1,0 0,63 

3 
Сума увібраних 
основ, мг-екв./ 
100 г грунту 

9,1 8,64 7,20 8,73 7,74 9,5 9,42 

4 
Ступінь 
насичення 
основами, % 

88 91 85 86 81 90 93 

5 Гумус, % 1,05 1,54 1,35 1,77 1,80 1,88 1,65 

6 
Загальний азот 
(N), мг/100 г 
ґрунту 

60 77  89  94 83 

7 
Азот, що легко 
гідролізується, 
мг/ 100 г ґрунту 

5,97 8,59 8,40 9,10 8,68 9,40 8,68 

8 
Рухомий фосфор 
(Р2О5), мг/100 г 
ґрунту 

6,3 24,2 27,0 28,0 29,8 18,7 20,3 

9 
Обмінний калій 
(К2О), мг/100 г 
ґрунту 

5,3 9,4 9,3 10,8 10,6 9,3 9,0 

 
За впливом на формування врожайності сільськогосподарських 

культур відновлювальна система удобрення виявилась рівнозначною з 
показниками органічної системи удобрення, поступалась на 10 % 
органо-мінеральній із заощадженням поживних речовин у складі 
мінеральних добрив і в гноєві удвічі (табл. 2) 

Таблиця 2  
Продуктивність культур польової 10-пільної сівозміни за різних 

систем удобрення на сірому лісовому ґрунті, д.г. Чабани, середнє за 5 
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ротацій сівозміни (1961-2010 рр.), т/га з.о. 
Добрива 

№ 
п/п 

Система 
удобрення гній, 

т/га 

мінераль-
ні, 

кг/га 

Середня 
продуктив-

ність 
Приріст % Окупність 

1 кг NPK 

1 Без добрив 
(контроль) - - 3,79 - 100 - 

2 Мінеральна - N66P60K68 5,67 1,88 149 9,7 
3 Органічна 124 - 5,49 1,70 145 7,1 

4 Відновлювана 6 
N49P30K51 

+ побічна 
п-ція 

5,58 1,79 147 9,4 

5 Органо-
мінеральна 12 N66P60K68 6,16 2,37 162 7,5 

 
Відновлювальна система удобрення за економічною ефективністю 

в останній ротації польової сівозміни (2001-2010 рр.) мала високий 
умовно чистий прибуток від органічної системи удобрення на 2 % і від 
органо-мінеральної на 7 %, а за рівнем рентабельності поступалась тільки 
органічній системі удобрення (табл. 3). 

Таблиця 3  
Економічна ефективність органічної, відновлюваної і традиційної 

систем удобрення у польовій сівозміні на сірому лісовому ґрунті, д.г. 
«Чабани», 2001-2009 рр. 

Система удобрення 

№ 
з/п Показник 
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1 Середній умовно чистий 
прибуток, грн/га 2614 3760 3841 3585 3887 

2 Сума NРК у системах удобрення, 
кг/га - 484 350 434 194 

3 Середня урожайність, т/га 3,9 6,5 6,3 7,3 6,2 

4 Рентабельність, % 222 270 197 136 149 

5 Окупність 1 кг NРК, грн - 7,8 11,0 8,3 18,5 

6 Окупність 1 т врожаю, грн - 575 526 491 574 

7 % окупності до відновлювальної 
системи удобрення - 109 100 93 109 
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Нині в ННЦ «Інститут землеробства НААН» за новою 
програмою розгорнуто новий польовий дослід в якому системно 
накладаються всі елементи органічного землеробства у порівнянні з 
традиційним веденням сівозміни: 

ННЦ «ІЗ НААН», як куратор підпрограми НААН «Органічне 
виробництво сільськогосподарської продукції» в Україні контролює її 
виконання згідно доведених завдань виконавцям. Якраз цю частину 
слід віднести вже до тактичних завдань, які визначають шляхи 
адаптації засад органічного землеробства до реалій України. 

В дослідних установах України вже накопичено певний досвід 
відпрацювання окремих елементів «органічного» виробництва 
продукції рослинництва у плані систем обробітку ґрунту та удобрення, 
але на сьогодні назріває ряд проблем, які потребують наукового 
вирішення і впровадження у виробництво. Слід синхронізувати No-till 
технології з нульовим обробітком ґрунту, технологій точного 
землеробства з вимогами органічного виробництва. Залежно від 
ґрунтово-кліматичних умов потребує удосконалення система сівозмін і 
плодозміну з таким чергуванням культур, які б забезпечили 
надходження побічної продукції, ведення сидерації та обов’язково 
включення до їх складу бобового компоненту. Адже сівозмінам в 
органічному землеробстві надається першочергового значення. 

Значним упущенням у сучасній ідеології органічного 
землеробства вважаємо орієнтацію на традиційні канони застосування 
органічних добрив. Зокрема, в монографії П.О. Стецишина та ін. 
«Основи органічного виробництва (2008)» рекомендовано під томати, 
картоплю, капусту, огірки вносити 30-50 т/га гною або компостів, під 
буряки цукрові 20-25 т/га гною, або 80-100 т/га безпідстилкового гною, 
під зернові культури доза гною становить 20-40 т/га. Тобто зазначені 
рекомендації нічим не відрізняються від традиційних за винятком 
повного виключення штучних туків. 

На наш погляд настав час відмовитись від макродоз органічних 
добрив як у відновлюваному так і органічному землеробстві. Їх 
альтернативою є виробництво і широке впровадження нового 
покоління вищезгаданих органо-мінеральних біоактивних добрив 
(ОМБД), розроблених відділом агрохімії і фізіології рослин ННЦ «ІЗ 
НААН». Вони пройшли широку апробацію в ННЦ «ІЗ НААН», 
Інституті сільського господарства Полісся, Інституті сільського 
господарства Карпатського регіону, Інститут сільського господарства 
північного Сходу АПВ.  

Органічною основою для виробництва ОМБД можуть бути 
природні поклади торфу, озерного и чорноморського сапропелю, буре 
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вугілля та відходи антропогенного походження – підстилковий гній, 
тверда фракція рідкого гною. Але особливої уваги заслуговує 
пташиний послід промислових птахофабрик, який є 
найконцентрованішим органічним добривом і найнебезпечнішим 
джерелом забруднення навколишнього природного середовища. 
ОМБД – полікомпонентні добрива, що містять у складі органічної 
речовинами макро- і мікроелементи, мають сорбційні і іонообмінні і 
меліоративні властивості, а також містять алохтонну біоту, що 
відтворює у ґрунті процеси синтезу і деструкції органічної речовини за 
один вегетаційний період. Задаючи ефект стартового росту і 
пролонгованості дії оптимальні дози ОМБД не перевищують 1-2 т/га, 
за локального внесення 0,5-0,8 т/га, за рядкового 0,125-0,30 т/га, з 
таким же рівнем урожайності, який забезпечує внесення 30-40 т/га 
підстилкового гною. В Україні можна виготовляти ОМБД для 
традиційного і відновлювального землеробства з включенням 
мінеральних добрив (NPK), а для органічного землеробства з їх 
виключенням. Решта наповнювачів відповідає його вимогам. 

Особливості виробництва ОМБД є обов’язкове проведення 
біоконверсії (компостування) органічної маси з різними 
наповнювачами, що забезпечує усунення токсичності санітарно-
гігієнічну безпеку відходам, а продукту високу ефективність. Для 
здійснення цієї програми необхідне правове і фінансове забезпечення 
державою або товаровиробниками технологічних ліній для 
промислового виробництва ОМБД. ННЦ «ІЗ НААН» може 
забезпечити науковий супровід із створенням технологічних ліній по 
виробництву ОМБД, як на основі озерних сапропелів так і пташиного 
посліду. 

Для відпрацювання засад органічного землеробства в умовах 
виробництва доцільно розробити відповідне законодавство про 
створення базових господарств для інститутів співвиконавців 
програми 07 «Органічне виробництво сільськогосподарської 
продукції» з забезпеченням державної фінансової і дотаційної 
підтримки на термін здійснення Проекту у сумі 8,8 млн грн з цільовим 
використанням коштів на технічне і наукове його забезпечення. 

Адаптація органічного виробництва до умов України і втілення 
її власної моделі відновлюваного землеробства вимагатиме 
розроблення стандартів і нормативної бази та сертифікатів якості з 
боку наукових установ України. Це буде цілком можливим після 
проведення широкомасштабних наукових досліджень та виробничої 
перевірки. 
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Зважаючи на тенденцію до подальшого зниження обсягів  

органічних добрив та зростання цін на мінеральні, вихід з такого стану 
першочергово вбачаємо в ширшому залученні у кругообіг поживних 
речовин  нетрадиційних добрив. Зокрема це використання сидератів, 
соломи, пташиного посліду як окремо, так і у формі компостів. В 
осередках поширення золотистої картопляної нематоди вважаємо за 
доцільне також використовувати попіл деревних та трав’янистих 
рослин з ефективними нормами у межах 1-3 кг/м2 залежно від складу 
та умов зберігання. Рівномірний розподіл попелу в оброблюваному 
шарі грунту забезпечувало фрезування грунту. При застосуванні 
полицевих знарядь праці попіл краще рівномірно розподіляти по 
площі та заробляти одразу після оранки, а не до проведення 
механічного обробітку грунту.   

Суттєве скорочення норм забезпечує локальне внесення попелу 
в кожну лунку з наступною присипкою невеликою кількістю грунту та 
висадкою бульб. Проте найраціональнішим було використання попелу 
способом обпудрювання зволожено-оброблених захисно-
стимулюючими речовинами насіннєвих бульб (табл. 1). Внесення 
попелу не запобігало заселенню картоплі личинками золотистої 
картопляної нематоди. Однак, збагачення грунту вуглекислим калієм 
(без вмісту хлору), фосфорними добривами та комплексом 
мікроелементів і до певної міри локального підвищення лужності 
ґрунтового розчину, позитивно впливало на ступінь витривалості 
рослин до глободерозу. Залежно від рівня вихідної чисельності 
золотистої картопляної нематоди урожайність бульб з удобрених 
ділянок перевищувала контрольні в середньому на 3-7%. 

З метою нівелювання впливу несприятливих метереологічних 
умов на потенційну продуктивність картоплі  для посадки доцільніше 
використовувати сорти різних груп стиглості. Зокрема, у посушливі 
спекотні  умови в першій половині вегетації і оптимальні за рівнем 
зволоження і температурними показниками - другій, урожайність, 
навіть сприйнятливих до золотистої картопляної нематоди 
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середньостиглих і пізніх сортів,  перевищувала  продуктивність 
стійких ранніх. Крім того, почергове вирощування в осередках 
глободерозу різних за стійкістю та витривалістю сортів буде 
запобігати ризику формування резистентності популяції.  

Таблиця 1 
Урожайність картоплі стійкого до золотистої картопляної 

нематоди середньостиглого сорту Звіздаль за досадивної обробки 
бульб захисно-стимулюючими речовинами та макро і мікродобривами. 

(смт. М-Коцюбинське Чернігівського р-ну Чернігівської обл.,  
2009-2011 рр.) (вихідна заселеність  2463±148 яєць і личинок  

в 100 см3 грунту) 
Рік дослідження Варіант 

2009 2010 2011 
Сере-днє, 

т/га 
± до контролю,

т/га 
Контроль 13,1 11,2 15,4 13,2 - 
Попіл 
(обпудрювання бульб) 13,4 11,4 16,1 13,6 0,4 

Деймос, в.р. 13,7 11,5 16,3 13,8 0,6 
Круїзер 350 FS, т.к.с. 14,2 11,8 16,9 14,3 1,1 
Круїзер 350 FS, т.к.с. +  
Деймос, в.р. + попіл 
(обпудрювання) 

14,9 12,2 18,3 15,1 1,9 

НІР 05 - - - - 3,4 
 
Також в індивідуальних господарствах доцільно застосовувати 

вибірково-локальне викопування бульб для власного використання, 
першочергово з мікроосередків найбільшого пригнічення 
глободерозних рослин. Порушення біологічного циклу розвитку 
зумовлює утворення здебільшого дрібних цист з незначною кількістю 
відкладених яєць, що уповільнює накопичування, а в ряді дослідів 
спостерігалося навіть деяке зниження рівня післязбиральної 
заселеності ґрунту золотистою картопляною нематодою. 

 
 

ВПЛИВ АЛЬТЕРНАТИВНОГО УДОБРЕННЯ НА ЯКІСТЬ 
ҐРУНТІВ ПІД ЧАС ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ У ЗОНІ 

ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 
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Житомирський національний агроекологічний університет 
 
У громадських та приватних підсобних господарствах зони 

Полісся зменшення виробництва гною не дає можливості застосувати 
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рекомендовані їх норми під час вирощування картоплі, що потребує 
пошуку альтернативних джерел надходження органічної речовини до 
ґрунту, які б сприяли не лише отриманню високих урожаїв, але й 
розширеному відтворенню родючості ґрунту. Тому виникла потреба у 
вивченні ефективності удобрення картоплі з використанням 
нетоварної продукції зернових культур – соломи та зелених добрив – 
сидератів.  

Поряд із кореневими та пожнивними рештками рослин 
додаткове внесення у ґрунт соломи і сидератів є основним джерелом 
збагачення ґрунту на органічну масу. Як органічне добриво доцільно 
використовувати солому під час збирання врожаю зернових культур. 
Для запобігання іммобілізації азоту з ґрунту під час внесення соломи 
рекомендується вносити азотні добрива з розрахунку 8–12 кг азоту на 
кожну тонну соломи, надаючи перевагу аміачним та амідним формам 
мінеральних добрив [1]. Подрібнену масу соломи перемішують із 
верхнім шаром ґрунту дисковими знаряддями, внаслідок чого 
створюється розпушений мульчуючий шар, який поліпшує газообмін 
ґрунту, запобігає утворенню ґрунтової кірки, знижує ступінь змивання 
ґрунту, сприяє нагромадженню у ньому вологи, запобігає втратам 
поживних речовин. На зелені добрива рекомендовано використовувати 
однорічні та багаторічні бобові культури, капустяні, злаки. Рослинну 
масу частково або повністю загортають у ґрунт на місці її 
вирощування для збагачення органічною речовиною, мінеральні 
елементи та поліпшення агрофізичних властивостей [3]. Продукти 
розпаду зеленої маси мають використовуватися наступною культурою, 
а досягти цього можливо заорюванням сидерату пізно восени. Розпад 
зеленої маси відбувається навесні з настанням тепла безпосередньо під 
культурою, що вирощується.  

Розміщені після сидератів сільськогосподарські культури 
формують якіснішу продукцію, особливо картопля. З використанням 
сидератів ґрунт не перегрівається та не пересихає, у ньому активно 
діють мікроорганізми та дощові черв’яки, які працюють над 
збагаченням гумусом орного шару. Водночас спостерігається 
підвищення біологічної активності ґрунту у 1,5–2 рази [3]. Але 
питання агроекологічної оцінки ґрунту, а саме, щільності та його 
вологості, динаміки росту і розвитку рослин картоплі, формування 
врожаю внаслідок застосуванні такого удобрення на сьогодні ще 
недостатньо вивчене. 

Тому метою наших досліджень було вивчення ефективності 
альтернативного удобрення картоплі на ясно-сірому опідзоленому 
ґрунті Полісся.  
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Для досягнення поставленої мети досліджень передбачалось 
вирішити такі завдання: визначити щільність та запаси вологи ґрунту 
як елементів стабільності екосистеми, вивчити динаміку росту і 
розвитку рослин картоплі, встановити продуктивність картоплі 
залежно від удобрення. 

Об’єктом дослідження була зміна агроекологічного стану ясно-
сірого опідзоленого ґрунту, динаміка формування врожаю залежно від 
застосування добрив під час вирощування картоплі. 

Дослідження проводились у стаціонарному польовому досліді 
закладеному на дослідному полі Житомирського національного 
агроекологічного університету. Ґрунт – ясно-сірий опідзолений 
супіщаний на лесовидному суглинку. Шар ґрунту 0-20 см 
характеризується наступними агрохімічними показниками: вміст 
гумусу – 1,3%, реакція ґрунтового розчину середньокисла, сума 
увібраних основ і ступінь насичення основами ґрунту низькі й 
складають, відповідно, 1,80–2,07 мг-екв./100 г ґрунту та 46,5–53,2%, 
вміст рухомих форм азоту та фосфору середній, калію – низький. 

Основний обробіток ґрунту під картоплю базувався на 
обробітку без обертання скиби – важкими дисковими боронами БДТ-3 
на глибину 16-18 см. Картопля сорту Беллароса вирощувалася у 
короткоротаційній сівозміні з наступним чергуванням культур: овес + 
пелюшка – озиме жито – картопля. 

Використовували побічну продукцію попередника (озиме жито) 
солому, сидерати (олійну редьку), гній (10 т/га сівозмінної площі), 
мінеральні добрива. Схема досліду містила наступні варіанти 
удобрення: 

– без добрив (контроль); 
– N45 Р50 К60 ; 
– солома (3 т/га) + N10 на 1 т соломи + сидерати 10 т/га + 

N45Р50К60; 
– гній 30 т/га; 
– солома (3 т/га) + N10 на 1 т соломи + сидерати 10 т/га + гній 30 

т/га + N45Р50К60.  
Щільність зложення та вологість ґрунту визначали за 

загальноприйнятими методиками.  
Статистична обробка експериментального матеріалу 

здійснювалась за методикою [2] з використанням програми МS Excel. 
На агроекологічний стан ґрунту, а саме, на зміну фізичних 

властивостей ясно-сірого опідзоленого ґрунту та продуктивність 
агроценозу значно впливає система удобрення.  

Вважається, що оптимальною для картоплі є щільність 
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зложення ґрунту у межах 1,0–1,4 г/см3. Проведені нами дослідження 
показали, що у контролі (без добрив) у період сходів картоплі 
щільність ґрунту у шарі 0–10 см складала 1,28 г/см3, а у 10–20 см – 
1,39 г/см3 (табл. 1).  

Таблиця 1 
Щільність ясно-сірого опідзоленого ґрунту залежно від удобрення, 

г/см3 (2011–2012 рр.) 
Варіанти удобрення 

Контроль 
(без 

добрив) 

Солома + 
сидерати NPK 

Солома + 
сидерати + 
гній + NPK 

шар ґрунту, см 

П
ер

іо
ди

 
сп

ос
те

ре
ж

ен
ь 

0-
10

 

10
-2

0 

0-
10

 

10
-2

0 

0-
10

 

10
-2

0 

0-
10

 

10
-2

0 

У фазу сходів 1,28 1,39 1,14 1,31 1,22 1,32 1,10 1,29 
Під час 
збирання 
врожаю 

1,36 1,40 1,30 1,41 1,37 1,43 1,30 1,37 

 
Внесення добрив значно покращувало цей показник, що 

позитивно вплинуло на ріст і розвиток рослин. Під час застосування 
соломи та використання сидератів щільність ґрунту у фазу сходів 
зменшувалась у верхньому 0–10 см шарі до 1,14 г/см3

 та у 10–20 см 
шарі до 1,31 г/см3, що на 4,5–11,0% менше порівняно з контролем. 
Додаткове внесення гною та мінеральних добрив зменшувало 
щільність до 1,10 г/см3 у 0–10 см шарі і до 1,29 г/см3 у 10–20 см шарі 
ґрунту, що значно сприяло росту і розвитку рослин. Із застосуванням 
виключно мінеральних добрив ми спостерігали збільшення щільності 
порівняно із органічним удобренням на 0,08 г/см3 у 0–10 см шарі 
ґрунту і на 0,10 г/см3 у шарі 10–20 см і зменшення на 5,2–14,1% 
порівняно з контролем (без добрив). 

Слід зазначити, що у шарі ґрунту 10–20 см його щільність у 
період сходів змінювалась у незначних межах у порівнянні зі 
щільністю у шарі ґрунту 0–10 см у всіх варіантах досліду. За 
вегетаційний період ґрунт ущільнювався і перед збиранням урожаю 
його щільність збільшувалась у контролі на 0,08 г/см3, а на удобрених 
варіантах – на 0,15–0,20 г/см3 у 0–10 см шарі ґрунту і на 0,08–0,11 г/см3 
– у шарі ґрунту 10–20 см.  

Отже, органічна речовина, що надходила до ґрунту у вигляді 
соломи, сидератів, гною сприяла зменшенню його щільності, що 
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поліпшувало ріст і розвиток рослин та формування врожаю. Для 
отримання високого врожаю та ефективного використання добрив у 
ґрунті потрібна достатня кількість продуктивної вологи для рослин. 
Протягом вегетації рослин запас вологи в орному шарі ґрунту повинен 
складати не менше 15–20 мм. Відомо, що найбільшою потреба вологи 
для рослин є у період бутонізації. У цей час запаси вологи у 0–20 см 
шарі ґрунту складали у контролі 34,2 мм, а у шарі 0–50 см – 105,9 мм, 
що було достатнім для рослин (табл. 2).  

Таблиця 2 
Запаси вологи у ясно-сірому опідзоленому ґрунті залежно від 

удобрення, мм (2011–2012 рр.) 

 
Внесення добрив сприяло збільшенню кількості вологи у ґрунті, 

а саме, соломи та сидератів до 38,8 мм у 0–20 см шарі ґрунту та до 
111,2 мм у 0–50 см шарі. Внесення тільки мінеральних добрив у 
незначних межах збільшувало кількість вологи до 35,7 мм та 114,7 мм 
відповідно, що лише на 4,3–8,3% перевищувало цей показник у 
контролі (без добрив). 

Найбільша кількість вологи спостерігалась при сумісному 
внесенні соломи, сидератів, гною та мінеральних добрив – 41,4 мм у 0–
20 см шарі ґрунту та 128,5 м у 0–50 см шарі ґрунту у фазу бутонізації 
рослин. Наприкінці вегетаційного періоду під час збиранні врожаю 
запаси вологи значно зменшились у всіх варіантах досліду. У контролі 
вони складали уже 24,7 мм у 0–20 см шарі ґрунту та 79,6 мм у 0–50 см 
шарі. На удобрених варіантах запаси вологи коливалися у межах, 
відповідно 21,9–26,1 мм та 77,2–87,1 мм, але були задовільними для 
рослин.  

Варіанти удобрення 
Контроль 

(без 
добрив) 

Солома + 
сидерати NPK 

Солома + 
сидерати + 
гній + NPK 

шар ґрунту, см П
ер

іо
ди

 
сп

ос
те

ре
ж

ен
ь 

0-
20

 

0-
50

 

0-
20

 

0-
50

 

0-
20

 

0-
50

 

0-
20

 

0-
50

 

У фазу 
бутонізації 

рослин 
34,2 105,9 38,8 111,2 35,7 114,7 41,4 128,5

Під час 
збирання 
врожаю 

24,7 79,6 22,6 77,2 21,9 82,3 26,1 87,1 
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Отже, як свідчать результати досліджень, запаси вологи у ясно-
сірому опідзоленому ґрунті були достатніми для рослин у роки 
досліджень. 

Агровиробничим господарствам різних форм власності у зоні 
Полісся для вирощування картоплі доцільно використовувати солому 
(3 т/га), сидерати, як альтернативу гною та помірні норми мінеральних 
добрив (N45P50K60), застосування яких значно поліпшує 
агроекологічний стан ясно-сірого опідзоленого ґрунту та забезпечує 
екологічну стійкість агроекосистеми. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЩАДЛИВО-ЛОКАЛЬНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ ТА БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ 

РЕЧОВИН ПРОТИ ЗОЛОТИСТОЇ КАРТОПЛЯНОЇ НЕМАТОДИ 
 

А.Г. Бабич, к.с.-.г.н., доцент, О.А. Бабич, к.б.н.  
І.С. Курсік, студент 

НУБіП України 
 
Останнім часом, внаслідок значного скорочення поголів’я 

великої рогатої худоби, використання традиційних  органічних добрив 
(гною), навіть в приватному секторі суттєво зменшилося. Через високу 
вартість, мінеральні  добрива також застосовують обмежено і 
здебільшого безсистемно. 

Тому, нами апробована технологія вирощування картоплі в 
індивідуальних господарствах за ощадливого і локального   
використання  добрив та біологічно-активних речовин. З метою 
зменшення матеріальних витрат  сидеральні культури висівали у 
розпушений грунт відразу після збирання врожаю.  Мінеральні 
добрива  вносили локально під час садіння бульб стійкого до 



 324

золотистої картопляної нематоди сорту Мелодія.  
Для активізації утворення добре розвинутої ризосфери, а 

відповідно кращому засвоєнню поживних речовин застосовували 
досадивну обробку бульб фізіологічно активними речовинами і 
органічними сполуками. Стимуляція ростових процесів позитивно 
впливала на відродження інвазійних личинок, які за неможливості 
розвитку в стійкому сорті гинули. Повторне  використання регуляторів 
росту та позакореневого живлення в період вегетації рослин підвищувало 
також адаптивність картоплі  до стресових умов різної природи. Для 
запобігання накопичення в рослинній продукції нітратів та залишків 
хімічних сполук, використовували органічне добриво комплексної дії 
біовіт, отримане з біогумусу та регулятор росту деймос, в.р. в склад якого 
переважно входили компоненти природного походження. 

Таблиця 1 
Урожайність картоплі стійкого до золотистої картопляної 

нематоди раннього сорту Мелодія за різних систем удобрення (смт. М-
Коцюбинське Чернігівського р-ну Чернігівської обл., 2009-2011 рр.). 

(Вихідна заселеність  2376+/-183 яєць і личинок в 100 см3 грунту). 
Рік дослідження 

Варіант 2009 2010 2011 
Середнє, 

т/га 

+/- до 
контролю, 

т/га 
Контроль (без добрив) 11,8 10,7 14,3 12,3 - 
Пташиний послід, 5т/га 15,6 14,1 17,4 15,7 3,4 
N30P45K60 13,4 12,9 16,8 14,4 2,1 
Пташиний послід, 
5т/га + N30P45K60 

17,3 14,7 18,9 16,9 4,6 

Пташиний послід, 2,5 т/га + 
N30P45K60 + Біовіт, р. +   Деймос, 
в.р. - обр-ка бульб  + 
обприскування 

15,9 14,3 18,2 16,1 3,8 

Жито озиме (сидерат) +N30P45K60 
 
 

+  Біовіт, р. + Деймос, в.р. - обр-
ка бульб  + обприскування 

15,2 13,8 17,6 15,5 3,2 

Жито озиме (сидерат) + 
пташиний послід, 2,5 т/га + 
N30P45K60 

 
 +  Біовіт, р. + Деймос, 

в.р. -  обр-ка бульб  + 
обприскування 

16,7 15,6 19,4 17,2 4,9 
 

НІР 05 - - - - 0,73 
 
В середньому за три роки найвищу врожайність 4,9 т/га забезпечив 

варіант із використанням сидерату, ощадливого застосування  пташиного 
посліду та локального - мінеральних добрив  в поєднанні із досадивною 
обробкою бульб і обприскуванням  картоплі в період вегетації біовітом, р. 
та регулятором росту деймос, в.р. 
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Також ефективним було підживлення картоплі через листкову 
поверхню  безхлорним універсальним добривом Foliсare (NPK 18-18-
18 + 7 SO3 + мікроелементи - магній, сірка, бор, мідь, залізо, молібден, 
цинк) –  3 кг/га в період бутонізації та повторно після цвітіння (NPK 
10-5-40 + мікроелементи ) – 2 кг/га з високим вмістом калію для 
підвищення стійкості рослин до стресових умов та глободерозу. 

Зважаючи на доступність, безпечність і високу господарську 
ефективність, ощадливо-локальну систему удобрення доцільно 
запровадити в присадибному секторові, де застосування інших дієвих 
заходів контролю глободерозу є обмеженим. Збалансоване за 
елементами живлення, локальне  внесення мінеральних та органічних 
добрив в зону розміщення кореневої системи, а також позакореневе 
застосування біологічно активних речовин  є найраціональнішим 
способом використання  елементів живлення в сучасних 
енергоощадних системах вирощування різних культур. 

 
 

ДОСВІД ВИРОЩУВАННЯ ПЕРСИКУ ЗА ОРГАНІЧНОЮ 
ТЕХНОЛОГІЄЮ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ 

 
Т.В. Герасько, к.с.-г.н., доцент 

Таврійський державний агротехнологічний університет 
 
Стандарти для органічного виробництва є недосконалими з 

точки зору відповідності природним агротехнікам. Наприклад, вони 
містять численні компроміси з так званими «традиційними» 
технологіями: дозволено застосовувати для захисту рослин солі міді 
(сульфат, гідроксид, оксихлорид, октаноат) – до 8 кг/га на рік; сірку, 
калійну сіль марганцевої кислоти, легкі мінеральні масла [1, с. 81,82; 2, 
с. 67,96-98]. Дозволені «натуральні кислоти, наприклад, оцет». Хоча у 
Японії, Кореї, Китаї вже з ХІХ сторіччя застосовують так званий 
«деревинний оцет» для захисту рослин, але може варто замислитись, 
що у ньому діюча речовина – формальдегід? А обробляти ним 
фруктові дерева доводиться доволі часто – раз на тиждень [3]. Щодо 
обробітку ґрунту, то він взагалі не нормується органічними 
стандартами: глибока оранка з перекиданням скиби і чистий пар не 
заборонені органічними стандартами, хоча призводять до руйнування 
трофічних ланцюгів у ґрунті та загибелі значної частини ґрунтової 
біоти [4, с. 81,88]. Усі ці компроміси з «традиційною» агротехнікою є 
наслідком недостатнього наукового обґрунтування природної 
агротехніки. З метою з’ясування можливості вирощування плодової 
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продукції за природною технологією у Таврійському державному 
агротехнологічному університеті (м. Мелітополь, Запорізької обл.) 
була створена дослідна ділянка у ОК «Меліоратор» (Мелітопольський 
р-н,  Запорізької обл.) [5-7]. Вирощується персик сортів Редхейвен і 
Врожайний жовтий, рік садіння – 2008. Форма крони – покращена 
чашоподібна. Схема садіння – 4м x 3м у шаховому порядку (щільність 
садіння – 833 дерева на 1 га). Природне задерніння (висотою 10-15 см), 
пристовбурні кола замульчовані сіном (15-20 см). З квітня до серпня (з 
інтервалом у 3 тижні) полив у нормі 80-100 л під кожне дерево, з 
червня 2011 – краплинне зрошення.  

Варіанти досліду: 1 – хімічний захист, препарати: бордоська 
рідина, хорус, делан, актеллік; 2 – біологічний захист, бактеріальні, 
вірусні і грибні препарати промислового виготовлення (гаупсин, 
фітоспорін, лепідоцид, пентафаг-С, триходермін); 3 – рослинний 
захист, рослинні препарати (настоянка часнику, настоянка хріну, 
відвар лушпиння цибулі, відвар червоного гіркого перцю), виготовлені 
власноручно; 4 – контроль – відсутність обприскування. 

Станом на 2011 рік дерева ще не повністю вступили у 
плодоношення, а у 2012 році врожаю не було через вимерзання 
плодових бруньок (далися взнаки екстремальні температури: до + 6ºС 
на початку січня  і -23ºС у лютому 2012). Але деякі висновки вже 
можна зробити: ураження клястероспоріозом і кучерявістю листків 
протягом трьох років досліджень (2010-2012) було більшим за 
відсутності обробок, але не досягало критичного рівня. На кінець 
вегетації (01.09.12) вміст пігментів фотосинтезу був істотно вищим у 
контрольному варіанті (без обробок), решта варіантів мали практично 
однаковий вміст фотосинтетичних пігментів. Річний приріст пагонів 
був найбільшим за рослинного захисту – на 8 м/дерево більшим за 
біологічний захист і на 12 м/дерево – за хімічний захист (з 
контрольним варіантом різниця була не істотна). Площа листкової 
поверхні була також найбільшою за рослинного захисту, але тут ми 
бачимо істотну різницю з біологічним варіантом і контролем і не 
істотну різницю з хімічним варіантом. Якщо розглянути динаміку 
росту площі листкової поверхні, то найбільш стрімке зростання – у 
рослинному варіанті, площа листків хімічного і контрольного варіантів 
зростала однаково, варіант із застосуванням біопрепаратів нарощував 
листкову поверхню менш інтенсивно. Те саме стосується і приросту 
діаметру штамбу: найбільший – у рослинному варіанті захисту (1,7 
см/рік), решта варіантів за цим показником практично не відрізнялись 
(1,1-1,2 см/рік). Об’єм крони і кількість річних пагонів були істотно 
більшими за рослинного захисту і у контрольному варіанті (без 
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обробок). 
Таким чином, рослинний захист сприяв не тільки найбільшому 

річному приросту пагонів у досліді, а й найбільшій площі листкової 
поверхні та найбільшому приросту діаметру штамбу. За даними об’єму 
крони та кількості річних пагонів можна стверджувати, що відсутність 
обробок і захист на основі рослинних препаратів стимулюють ріст 
дерев персика. Але за площею листкової поверхні хімічний захист не 
поступався рослинному, а за відсутності обробок розмір листків був 
набагато меншим, як і при застосуванні біопрепаратів. Це можна 
пояснити практичною відсутністю кучерявості і клястероспоріозу за 
рослинного та хімічного захисту, тоді як варіанти з біологічним 
захистом та без обробок мали ушкодження листкової поверхні.  

Захист на основі рослинних препаратів часнику, гіркого перцю, 
цибулі і хріну дає найкращі результати щодо росту і розвитку дерев 
персика, але потребує додаткових витрат праці і, на сьогоднішній день, 
є нетехнологічним через відсутність рослинних препаратів 
промислового виготовлення. 
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В.М. Венгер– к. с.-г. н. провідний науковий співробітник, 

О.В. Венгер, завідуючий відділу захисту рослин, 
Н.А. Федорчук, І.В. Якубенко, наукові співробітники,  

Інститут сільського господарства Полісся НААН 
 
Хміль – багаторічна дводомна рослина, що складається з під-

земної та надземної частини, яка восени відмирає. Підземна частина 
багаторічна, з тривалістю життя 15-20 років і більше, складається з 
головного потовщеного кореневища (матки), підземної частини 
однолітніх стебел, бічних кореневищ, головних та верхніх коренів. 
Надземна частина – витка, шестигранна ліана, товщиною до 1,5 см, 
довжиною - 10 м і більше, всередині має порожнину і міцні луб'яні 
волокна. Вирощування хмелю в основному проводиться в 
монокультурі, де вже на 4-6 рік створюється своєрідний інфекційний 
фон збудників хвороб: несправжня борошниста роса і кореневі гнилі. 
Нагромаджуються шкідники, що трофічно пов'язані з цією культурою 
(люцерновий довгоносик, картопляна совка, ковалики, чорниші, 
павутинний кліщ та інші) та бур'яни. Саме вони є першопричиною 
інтенсивного зрідження хмелеплантацій і зниження їх продуктивності 
та рентабельності виробництва уже на 5-7 рік культивування хмелю. 

В період росту і розвитку хміль пошкоджують більше ніж 40 
видів шкідників і майже 20 видів хвороб. Особливо небезпечні для 
нього 10-12 видів шкідників і 4-5 видів хвороб, які зустрічаються 
щорічно. Шкодочинність їх надзвичайно висока, як правило вони 
можуть знижувати врожай на 25-30%, а в окремі роки на 40-50% і 
більше, а також погіршують технологічну якість продукції. Втрати на 
кожному гектарі становлять 3,5-4,5 тис. грн. [3]. 

Стабільне і продуктивне функціонування хмелевого агроценозу 
можливе за особливої уваги проблемі захисту рослин від шкідливих 
організмів. Впродовж тривалого часу в хмелярстві віддають перевагу 
хімічному методу захисту рослин. Однак постійне застосування 
великих кількостей обробок рослин хмелю хімічними препаратами 
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призводить до забруднення навколишнього середовища, появи стійких 
штамів і популяцій патогенів та шкідників, частота виникнення яких 
випереджує створення нових препаратів [3]. 

У зв’язку з цим актуальність питання щодо необхідності 
розвитку біологічного захисту хмелю, який базується на використанні 
природних агентів біологічної регуляції шкідливих видів, не викликає 
сумніву. Оскільки основною задачею органічного землеробства є 
покращення стану здоров’я та продуктивності взаємозв’язаних 
біологічних популяцій ґрунту, рослин, тварин і людей, важлива роль 
повинна відводитись біологічному методу. Так, правильне 
використання природних компонентів дозволяє значно скоротити, а в 
деяких випадках повністю виключити застосування пестицидів [1, 2, 
4]. 

В Інституті сільського господарства Полісся НААН розроблено 
технологію захисту хмелю від шкідників і хвороб, яка базується на 
мінімізації використання пестицидів, широкому застосуванні 
ентомофагів і мікробіологічних препаратів. Так, проти лускокрилих 
шкідників (картопляної, озимої та С–чорної совок, лучного та 
стеблового метеликів) розроблені способи використання світлових, 
фермонних та харчових пасток, розміщених по периметру і діагоналі 
хмелеплантацій у кількості 5-6 шт. на гектар, які забезпечують 
зниження кількості імаго цих шкідників від 65,0 до 73,0%, а дворазове 
застосування яйцеїда-трихограми в кількості 50 тисяч самок на гектар 
проти яйцекладок даних шкідників забезпечує біологічну ефективність 
на рівні 85,0-91,0%. Проти гусениць цих шкідників розроблені 
технології застосування біологічних препаратів, таких як Лепідоцид – 
2,0 кг/га, Ентобактерин – 3,0 кг/га,  Бітоксібацилін – 4,0 кг/га та  
Гомелін – 2,0 кг/га, які забезпечують біологічну ефективність 
знищення шкідника на рівні 78,0-90,0%.  

Для фітосанітарного моніторингу і встановлення строків 
перельоту крилатої форми хмелевої попелиці з прунусових культур 
(місць зимівлі) на хміль та зменшення її чисельності на ньому 
розроблені способи застосовування жовто-клейових пасток, які 
розміщують по периметру хмелеплантації на висоті 1,5 м від землі. 
Такий захід дозволяє утриматись від 1-2 обприскувань рослин хмелю 
афіцидами в цей період. При розмноженні і розселенні хмелевої 
попелиці на хмеленасадженнях розроблені способи застосування 
проти неї хижих комах-ентомофагів таких як: галиці-афідомізи у 
співвідношенні «хижак-жертва» 1:10, золотоочки звичайної – 1:2, 
афідіуса – 1:2, які дозволяють на 62-75% зменшити кількість шкідника, 
а обприскування рослин хмелю біологічними препаратами 
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Вертициліном – 5,0 л/га, Бітоксибациліном – 4,0 кг/га та Актофітом 
0,2%, к.е. – 2,0-3,0 л/га – на 92,0-96,0%. 

Проти павутинного кліща розроблені способи застосування 
хижих кліщів, таких як: фітосейулюс у співвідношенні «хижак-
жертва» – 1:5 та амблісейулюс – 1:2, які дозволяють контролювати 
чисельність шкідника на перших стадіях його появи в насадженнях 
хмелю на рівні 50-60%. В подальшому рекомендується обприскування 
рослин біологічними препаратами: Турінгін – 3,0 л/га, Бітоксібацилін – 
4 л/га та Актофіт 0,2%, к.е. –  2,0-3,0 л/га, які знищують до 90% 
личинок і дорослих особин павутинного кліща.  

Крім вищеназваних шкідників значну загрозу для рослин хмелю 
становлять несправжня борошниста роса та кореневі гнилі. Для 
зменшення шкодочинності несправжньої борошнистої роси розроблені 
способи застосування нових біологічних фунгіцидів таких як: Різоплан 
–  3,0 л/га, Бацифіт – 4,0 л/га, Імуноцитофіт – 0,02 л/га, Агат 25 К – 0,2 
кг/га та Мікосан В – 5,0 л/га, ефективність яких становить 80-90%. А 
внесення біологічних препаратів Агат 25 К – 0,2 кг/га, Хетомік і 
Мікосан Н – 8,0 л/га після обрізки маток зменшує ураження рослин  
кореневими гнилями на 68,2-79,1%. 

Впровадження розробленої технології біологічного захисту хмелю 
від шкідників і хвороб в хмелегосподарствах України скорочує 
застосування хімічних препаратів на 30-45%, зменшує забруднення 
пестицидами навколишнього природного середовища і додатково 
дозволяє отримати 0,15-0,2 т/га екологічно чистої хмелярської продукції.   
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Помідор – найпоширеніша культура в захищеному ґрунті і 

питання підвищення його врожайності є актуальним. Серед 
гетерозисних гібридів індетермінантного типу, які вирощують в 
умовах захищеного ґрунту, переважають гібриди зарубіжної селекції. 
Українські селекціонери створюють високоврожайні, високотоварні, 
стійкі до комплексу найбільш поширених у захищеному ґрунті хвороб 
гетерозисні гібриди помідора інтенсивного типу. Використання нових 
вітчизняних гібридів помідора – один із резервів підвищення 
врожайності і зниження собівартості плодів. Їх поширення у 
промисловому виробництві потребує удосконалення технології 
розмноження гібридного насіння. Це дозволить оптимізувати процес 
його виробництва і забезпечить високі посівні якості для використання 
в умовах захищеного ґрунту. Якість насіння в значній мірі залежить 
від комплексу екологічних умов, у яких відбувається його формування 
і достигання. Екологічні умови, викликаючи певні зміни в біології 
рослин, впливають і на якість насіння. Отже, високоякісне насіння 
вирощене на високому агрофоні із збереженням екологічної безпеки, 
здатне збільшити врожайність плодів і покращити їх якість. Разом з 
тим вартість насіння є суттєвою складовою собівартості продукції. 
Тому оптимізація його виробництва дозволить її знизити.  

Експериментальну роботу виконували впродовж 2007 – 2010 рр. 
у зимовій і плівковій теплицях та у відкритому ґрунті ВАТ «Київська 
овочева фабрика» м. Київ. Вихідні форми досліджуваних гібридів 
висаджували у зимовій, плівковій теплицях та у відкритому ґрунті. 
Материнською формою гібридів помідора Незабудка F1 і Консуело F1 є 
лінія Рапсодія F10. Результати наших спостережень свідчать про те, що 
умови вирощування значно впливають на ріст і розвиток рослин 
материнської лінії досліджуваних гібридів  помідора.  

У плівковій теплиці з контурним обігрівом ґрунту і повітря  
вегетаційний період батьківських форм гібридів помідора зменшується 
на 45 діб у порівнянні із зимовою гідропонною теплицею, де його 
тривалість складає 226 діб. Період плодоношення (на 8-ми китицях) у 
плівковій теплиці коротший на 9 діб і триває 74 доби. У відкритому 
ґрунті вегетаційний період і плодоношення ще більш стислі (164 і 55 
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діб), але збір плодів можливий тільки з 3-4 китиць. Найбільший вихід 
гібридного насіння помідора отримали в умовах плівкової теплиці. 
Урожайність насіння гібриду Консуело F1 сягала 19,3 г/м2, гібриду 
Незабудка F1 – 16,6 г/м2. Хоча насінництво індетермінантних гібридів 
помідора  для закритого грунту можливе в усіх досліджуваних нами 
умовах.  

Результати проведених досліджень свідчать про те, що умови 
вирощування впливають на фізичну та посівну якість насіння. 
Найбільш високоякісне насіння формується в умовах плівкової теплиці 
з контурним обігрівом ґрунту і повітря.  Маса 1000 насінин гібриду  
Незабудка F1 складала 4,6 г, Консуело F1 – 4,1 г. Енергія проростання  
та схожість насіння у гібриду  Незабудка F1 сягала 91,2 і 94,0%, а у 
Консуело F1 – 95,5 і 98,3 %.  У насіння з  відкритого ґрунту якісні 
показники виявилися гіршими. Його схожість була найнижчою 
(Незабудка F1 – 59,0% ,  Консуело F1 – 63,2%). 

За енергією проростання і схожістю насіння гібриду Консуело 
F1 переважало насіння Незабудки F1. Скоріше за все це сортова  
особливість гібридів.  Насіння, яке використовували у якості еталону 
обох гібридів, продемонструвало дещо кращу енергію проростання і 
схожість. Але така перевага не суттєва і її значення знаходиться в 
межах помилки досліду. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НУЛЬОВОГО ОБРОБІТКУ 
ҐРУНТУ В УКРАЇНІ 

 
Ю.О. Сидорук, студент 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
На сьогоднішній день аграрії всього світу намагаються бути 

справжніми ощадливими господарями, що, перш за все, пов'язано з 
великою потребою забезпечення населення продовольчими ресурсами 
і високим ризиком виробництва в галузі сільського господарства. На 
жаль, для нашої країни це питання ще більш важливе, адже переважна 
частина українських підприємств в сфері АПК продовжує 
використовувати ресурсоємні технології та морально застарілу 
техніку. Як наслідок – українські ґрунти втрачають свою родючість, 
врожайність знижується, матеріало- та енерговитрати зростають. У 
цих умовах особливо актуальним стає питання впровадження 
ресурсозберігаючих технологій. Як науково обґрунтована 
альтернатива пропонується так званий нульовий обробіток ґрунту (no-
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till).  
За визначенням S. Phillips (1973), нульова технологія (no-till, або 

no-tillage, або zerotillage) – висаджування насіння у необроблений 
ґрунт шляхом нарізання борозни потрібної ширини і глибини, 
достатньої для заглиблення насінини. Інші види обробітку не 
застосовуються. Обов’язковим елементом нульової технології є 
постійний рослинний покрив з живих або мертвих (стерня або мульча) 
рослин [4]. Як і будь-яка інша технологія обробітку ґрунту, система 
землеробства no-till має як незаперечні переваги, так і негативні 
сторони. Для того щоб зважити доцільність впровадження такої 
системи обробітку ґрунту в Україні, потрібно проаналізувати усі «за» і 
«проти». 

Накопичення і збереження вологи у ґрунті – одна із переваг 
нульового обробітку ґрунту. У спекотну літню погоду, коли 
атмосферне повітря прогрівається до 40° С, а відкритий ґрунт під 
сонячними променями може нагріватися до 55° С, конденсація водяної 
пари неможлива. За технології no-till під рівномірно розподіленими 
рослинними рештками на поверхні ґрунту температура, навпаки, буде 
завжди нижчою, ніж температура повітря. Ґрунт, що не обробляється, 
має відповідну структурність та безліч каналів від діяльності 
ґрунтових організмів та відмерлої кореневої системи рослин. Саме за 
таких умов відбувається постійний процес конденсації вологи.  

Також за технології no-till підвищується водоутримуюча 
здатність ґрунту, і посухи, які трапляються за період вегетації 
сільськогосподарських культур, мінімально впливають на їхній ріст та 
розвиток, чого не скажеш про традиційну технологію, де все 
абсолютно протилежно [2]. Ця перевага no-till технологій особливо 
актуальна в південних районах України, де щорічно від посух 
страждають мільйони гектарів сільськогосподарських угідь. Бактерії, 
які відповідають за процес нітрифікації, гинуть при температурі ґрунту 
вище 40° С. Нітрифікація може здійснюватися тільки у вологому 
ґрунті за наявності оксигену. За умови збереження рослинних решток 
на поверхні ґрунту накопичення вологи в ґрунті та процеси 
нітрифікації проходять водночас, що є позитивним явищем [7].  

При традиційному обробітку ґрунту, коли відбувається 
перевертання і в значній мірі руйнування його структури, суттєво 
зменшується об'єм органічного карбону внаслідок інтенсивної 
мінералізації органічної маси, спричиненої значною аерацією. За 
технологій обробітку no-till, внаслідок накопичення органічної маси на 
поверхні ґрунту, рівень органічного карбону в ґрунті зростає [3]. 

У системі землеробства no-till процеси поглинання СО2 з 
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атмосфери переважають над його втратою. Цим пояснюється 
накопичення карбону в ґрунті і підвищення його родючості при 
застосуванні технологій no-till. Тому ця технології не тільки сприяє 
вирішенню проблем в землеробстві, а й проблеми глобального 
потепління на планеті. 

Прикладом того, як технічний прогрес в землеробстві може 
обернутись регресом, є механічний обробіток ґрунту. Традиційні 
технології вирощування сільськогосподарських культур передбачають 
багаторазовий вплив ходових систем машинно-тракторних агрегатів на 
ґрунт, що зумовлює ущільнення ґрунту. У результаті цього суттєво 
знижується водопроникність ґрунту, зменшується кількість 
продуктивної вологи в ньому, а в кінцевому підсумку знижується і 
врожай культур. На сьогоднішній день у даному відношенні 
технологія no-till є рятівною для України, адже ґрунтовий покрив 
країни є деградованим засобами землеробства і потребує негайного 
покращення. Кожна система землеробства мусить забезпечувати 
захист ґрунту від ерозії – одного з найбільш небезпечних і постійно 
діючих явищ. 

Водна ерозія розпочинається з руйнування ґрунтових агрегатів 
ударами дощових крапель. Внаслідок цього пори забиваються 
дрібними частинками ґрунту, що зменшує його водопроникність, як 
наслідок, посилюється поверхневий стік та змив ґрунту. Негативна дія 
дощових крапель може бути зменшена, якщо поверхня ґрунту буде 
покрита живою чи мертвою рослинністю, яка виконує захисну 
функцію. При використанні no-till частка або вся нетоварна частина 
врожаю залишається на поверхні поля. У даному випадку рослинні 
рештки приймають на себе енергію дощових крапель і цим захищають 
ґрунт від можливої водної ерозії. 

Рослинні залишки сповільнюють поверхневий стік і 
перенесення відокремлених ґрунтових частинок, що є іншим етапом у 
процесі виникнення водної ерозії. За нульової технології обробітку 
ґрунту досягається майже повне покриття поверхні поля органічними 
рештками та їх якісний розподіл. Це є ще однією вагомою перевагою 
no-till технології над традиційними. 

При технології нульового обробітку значно збільшується вміст 
мікро- і мезофауни у ґрунті, зокрема дощових черв'яків. Це відіграє 
значну позитивну роль у формуванні родючості ґрунтів, зокрема, 
збільшенні вмісту гумусу у ньому. 

Слід виділити й економічні переваги даної технології обробітку 
ґрунту. Багаторічний досвід зарубіжних аграріїв засвідчує, що система 
землеробства no-till надзвичайно вигідна і перспективна, порівняно з 
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сучасними традиційними системами. Це відбувається завдяки більш 
низьким витратам на експлуатацію сільськогосподарської техніки, 
паливно-мастильні матеріали, зменшення потреби в трудових ресурсах 
і, відповідно, зменшенні прямих та накладних витрат. Урожайність 
сільськогосподарських культур при цьому може бути на рівні тієї, що 
отримують при традиційній технології, але при цьому прибуток 
зростає завдяки зменшенню витрат [3]. 

Про переваги нульового обробітку ґрунту засвідчує досвід 
низки українських сільськогосподарських підприємств, які успішно 
запровадили систему no-till. Серед них слід виділити компанію 
«Агромир», «Агросоюз», Агрономічну дослідну станцію НУБіПУ 
Васильківського району Київської області [1, 3, 6]. Будь-яка технологія 
в землеробстві передбачає наявність різноманітних ризиків, яким слід 
приділяти увагу для мінімізації їх можливого негативного впливу. 
Аналізуючи досвід фермерського господарства «Бескіди» (с. Сатиїв, 
Дубенський р-н, Рівненська обл.) при запровадженні інтенсивного 
вирощування озимої пшениці за технологією no-till [8], можна 
окреслити такі основні ризики, на які необхідно в першу чергу 
звернути увагу. 

За наявності на поверхні ґрунту післяжнивних решток, особливо 
таких потужних, які залишаються після кукурудзи, спостерігається 
зниження температури ґрунту навесні на 2,8-5,0° С. При цьому етапи 
органогенезу польових культур зміщуються на пізніші строки. 
Виникає потреба посилення фосфатного живлення рослин, зміни 
строків сівби ярих культур. Система no-till непридатна на надміру 
зволожених, заболочених ґрунтах. У таких місцях вона може 
використовуватися лише за умови створення хороших дренажних 
систем. За нульового обробітку ґрунту внаслідок механічної 
необробленості поля і залишку рослинних решток виникає проблема 
забур’яненості поля. Контроль забур'яненості таких посівів є 
складнішим і дорожчим, ніж за загальноприйнятого традиційного 
обробітку, на 15-100 % залежно від культури і типу сівозміни. Такий 
контроль посівів проводиться лише хімічним методом, що також є 
негативним явищем. 

При no-till створюються напружені умови для підтримки 
сприятливого фітосанітарного стану посівів. Це пов'язано з наявністю 
на поверхні ґрунту рослинних решток, на яких зберігаються джерела 
інфекції, хвороб, поширюються шкідники. Також за таких умов 
стрімко зростає шкідлива діяльність гризунів у полі.  

За посушливих умов можливий недобір урожаю і зниження 
якості сільськогосподарської продукції через збіднення на поживні 
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речовини нижньої половини орного шару. 
У ґрунтах середнього і важкого гранулометричного складу при 

залишенні їх без обробітку у перші роки запровадження системи no-till 
спостерігається явище сезонної цементації, значне підвищення 
щільності будови ґрунту та різке зниження продуктивності 
агрофітоценозів. Наявність пожнивних решток активізує діяльність 
ґрунтових мікроорганізмів-деструкторів, що, в свою чергу, сприяє 
зменшенню запасів нітрогену в ґрунті. Також недоліком системи 
нульового обробітку ґрунту є її відносна складність та необхідність 
суворого дотримання агрикультури. Сівозміни, види та норми 
використання отрутохімікатів мають бути підібрані спеціально для 
конкретного господарства з урахування клімату, ґрунтів, звичних в цій 
місцевості бур’янів і шкідників та інших факторів. 

Висока ціна основного технічного засобу для нульового 
обробітку ґрунту – сівалок безпосередньої сівби – є серйозною 
фінансовою проблемою для будь-якого господарства. Посіви за no-till 
технології можуть протягом певного часу бути пожежонебезпечними, 
особливо коли поля не є «закритими зонами», а вільними для доступу 
будь-кого. Окремо до недоліків технології нульового обробітку ґрунту 
можна віднести вигляд сільськогосподарських угідь, що є не зовсім 
естетичним [5]. За даними В. В. Медведєва (2010), 70 % орних земель 
України придатні для впровадження no-till. Це територія Лісостепової 
та північної частини Степової зон, де можна очікувати найбільшу 
ефективність від цього способу обробітку ґрунту Виключення 
складають заболочені ґрунти та ґрунти, що слабо дренуються [4].  

Зважаючи на реалії сучасного стану сільського господарства та 
загрозливого зниження родючості ґрунту, його деградації, сьогодні 
вкрай необхідно інтенсифікувати наукові дослідження і практичне 
застосування в сфері no-till.  
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В останні роки аграрний сектор України набуває суттєвих змін, 

особливо з позицій виробництва якісної та безпечної фітопродукції. 
Зокрема, при веденні культурних фітоценозів на початку третього 
тисячоліття особливого значення набуває новітній напрям – 
природоохоронно-економічний принцип виробництва фітопродукції, 
що базується на отриманні в асортименті та оптимумі якісної й 
безпечної фітопродукції, виходячи із показників охорони 
навколишнього природного середовища, особливо збереження 
довкілля від впливу несприятливих чинників. Цей підхід є актуальним 
при виробництві фітопродукції для дитячого та дієтичного харчування, 
а також лікування населення. 

Такі принципи вимагають нових вимог щодо контролю 
шкідливого та корисного біорізноманіття фітоценозів, що базується на 
обмеженні застосування синтетичних препаратів, генетично 
модифікованих організмів та інших токсикантів. Це випливає із двох 
важливих постулатів: а) при харчуванні людей їжа повинна бути 
ліками, а ліки – продуктами харчування; б) коли Природа створила 
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хвороби, то вона має і ліки проти цих захворювань. 
Насьогодні суттєвого поширення в Україні набуває декілька 

напрямів виробництва фітопродукції з відповідними системами 
землеробства, зокрема: виробництво фітопродукції з використанням 
синтетичних препаратів на основі екстенсивного та інтенсивного 
землеробства; виробництво фітопродукції без використання 
синтетичних препаратів на основі органічного та біодинамічного 
землеробства; виробництво фітопродукції з використанням новітнього 
технічного та інформаційного забезпечення на основі no-till 
технологій, точного землеробства та інформаційних аграрних 
технологій. Серед цих напрямів з метою отримання якісної та 
безпечної фітопродукції найбільші перспективи в умовах України має 
виробництво фітопродукції без використання синтетичних препаратів 
на основі органічного землеробства та інформаційних аграрних 
технологій. Таке виробництво в Україні є на початковому етапі та має 
фрагментарний характер [1, 2, 3]. 

Слід підкреслити, що виробництво органічної продукції має 
цілісну систему і складається із ряду ланок, зокрема: організаційно-
технологічна – правова – сертифікація на основі міжнародних 
стандартів – вирощування сировини – збирання, зберігання та 
транспортування сировини –  переробка сировини та отримання 
якісної й безпечної продукції – транспортування та зберігання 
продукції – реалізація продукції – споживання продукції тощо. Кожна 
із цих ланок має свою специфіку щодо захисту рослин, особливо при 
вирощуванні сировини. 

Виходячи із викладеного, метою наших досліджень була 
розробка принципів натурального захисту рослин та їх продукції при 
органічному виробництві, що в першу чергу враховує природні 
регулюючі механізми та натуральні методи захисту рослин. Такий 
напрям контролю біорізноманіття фітоценозів може мати перспективи 
при розробці та впровадженні науково та екологічно обґрунтованої 
структури природних, антропо-природних та культурних фітоценозів 
на основі трійчастого принципу, тобто коли кожний із них повинен 
займати орієнтовно 33 відсотки. 

Відомо, що культурні фітоценози України займають площу 32,4 
млн. га або 53,8 % до загальної території або ж 77,8 % до 
сільськогосподарських угідь, що є критичним екологічним показником 
[4]. Зокрема, ці землі орієнтовно на 12,4 млн. гектарів перевищують 
екологічно орієнтовані параметри – близько 20 млн. гектарів [1]. 
Виходячи з таких аспектів, виникла нагальна необхідність розробки 
нових підходів стосовно зменшення посівних площ в Україні. 
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Це є актуальним на сучасному етапі, коли внаслідок 
використання культурних фітоценозів без наукового обґрунтування 
ряд земель не відповідають екологічним параметрам, зокрема із-за 
радіаційного забруднення, еродованості водою, підкислення, 
заболочення та перезволоження, засолення тощо. Виходячи з 
викладеного, саме ці землі повинні економічно та екологічно 
обґрунтовано переводитися в природні та антропо-природні 
фітоценози, що є базою для оптимізації функціонування культурних 
фітоценозів та контролю в них біорізноманіття. 

Адже відомо, що гармонійне формування та функціонування 
природних та культурних фітоценозів повинно позитивно вплинути на 
динаміку чисельності їх економічно прибуткового (корисного), 
статичного та збиткового (витратного, шкідливого) фітоконсументного 
біорізноманіття. Це в свою чергу дозволить суттєво зменшити 
забруднення довкілля пестицидами, агрохімікатами тощо. 

Без сумніву, що залежно від обраної системи землеробства 
необхідно розробляти специфічну систему інтегрованого захисту 
рослин, що на сучасному етапі практично не обґрунтовано, а 
дослідження несуть лише фрагментарний характер. 

Відомо, що сучасна концепція інтегрованого захисту рослин [1, 
4–6] базується на гармонійному поєднанні усіх відомих методів і 
заходів: організаційно-технологічного (організаційні заходи), 
агротехнічного, імунологічного, біологічного, мікробіологічного, 
біотехнічного, механічного, фізичного та хімічного. В останні роки в 
Україні обґрунтовуються нові методи захисту рослин, а саме генно-
інженерний, абіотичний (натурнеорганічний) та фітонцидний. 

Слід урахувати, що концептуальним принципом розробки 
систем землеробства та інтегрованого захисту рослин є впровадження 
науково обґрунтованих сівозмін в зональному та господарському 
відношенні. При такому підході вкрай важливим є їх обґрунтування із 
насиченням зерновими культурами, які мало пошкоджуються 
шкідливими організмами. Серед таких культур недостатньо 
вивченими, але перспективними, особливо для умов Полісся, є жито 
озиме, тритикале яре та озиме тощо. Крім зернових, в сівозміни, 
особливо короткоротаційні, які є поширеними на сучасному етапі, 
повинні бути включені інші культури та їх сорти, що мають підвищену 
стійкість проти комплексу шкідливих організмів. Такі підходи є 
особливо важливими при запровадженні природоохоронних систем 
захисту рослин. 

Таким чином, виходячи із того, що сучасні системи 
землеробства розподілено на дві групи, а саме з використанням 
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синтетичних препаратів та без їх використання, логічним було б 
розмежувати інтегрований захист рослин та відповідно обґрунтувати. 
При такому підході для землеробства з використанням синтетичних 
препаратів (екстенсивне та інтенсивне) логічною є назва натурально-
синтетичний захист рослин, для якого є наступне визначення. 

Натурально-синтетичний захист рослин – це контроль 
шкідливих організмів, який, враховуючи економічні пороги 
шкідливості та коригуючи природні регулюючі механізми первинних і 
вторинних біоценозів, використовує в єдиному технологічному 
процесі вирощування культур за умов екстенсивного та інтенсивного 
землеробства всі методи і прийоми, які задовольняють економічним, 
екологічним і токсикологічним вимогам з метою отримання якісної й 
безпечної фітопродукції. 

При такому підході натурально-синтетичний захист рослин 
повинен базуватися на організаційно-технологічному, агротехнічному, 
імунологічному, біологічному, мікробіологічному, біотехнічному, 
механічному, фізичному, хімічному, генно-інженерному, абіотичному 
та фітонцидному методах. Кожний із цих методів має свою специфіку 
та особливості застосування. 

1) організаційні заходи (організаційно-технологічний метод) – 
це організаційний напрям, що створює несприятливі умови для 
розмноження шкідливих організмів одночасно із забезпеченням 
оптимального росту і розвитку вирощуваної культури та корисних 
організмів. За своєю суттю – це творчість фахівця, що ґрунтується на 
рівні його знань щодо технології вирощування культур та їх захисту, 
зокрема: ведення сівозміни й обґрунтування строків повернення 
вирощуваної культури на попереднє місце; реалізація сортового 
потенціалу в конкретних умовах з урахуванням ступеня протистояння 
шкідливих організмів; обґрунтування системи землеробства з 
урахуванням кліматичних та ґрунтових умов; розробка стратегії, що 
ускладнювала б трофічні зв’язки шкідників за рахунок зменшення 
структури посівних площ та збільшення лісових насаджень і 
залужених територій з урахуванням фітонцидності рослин і 
фітодизайну; вибір типу, системи або окремого прийому обробітку 
грунту та оптимізації його водно-поживного режиму; корекція норм і 
строків сівби в межах оптимальних параметрів; обґрунтування 
оптимального застосування добрив, коригуючи строки внесення і 
норми макро- і мікроелементів; регулювання строків і норм поливу 
при зрошенні; організація і створення квіткового конвеєра для 
приваблювання корисних організмів; вибір оптимальних строків та 
способів збирання врожаю тощо. 
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2) агротехнічний метод – це використання системи прийомів 
агротехніки або одного із них з метою створення, як правило, через 
обробіток грунту, сприятливих умов для оптимізації росту і розвитку 
вирощуваних культур та корисної фауни з одночасним регулюванням 
в екосистемі чисельності популяцій шкідливих організмів або 
окремого виду на економічно невідчутному рівні. 

3) імунологічний метод – це пошук ліній та форм рослин, 
виведення та введення їх у фітокультуру з такими властивостями, за 
яких, поряд із збільшенням продуктивності та якості врожаю, 
підвищується їх стійкість проти шкідливих організмів. Суттєву роль в 
імунітеті рослин відіграють також і фітонциди. 

4) біологічний метод – це використання живих істот або 
продуктів їх життєдіяльності для упередження шкоди від шкідливих 
організмів (міжнародне визначення). 

5) мікробіологічний метод – це використання проти шкідливих 
організмів збудників їх захворювань у різних препаративних формах. 
За своєю суттю він є специфічною різновидністю біологічного методу, 
але враховуючи його особливості в напрямі приготування препаратів 
та їх застосування, має право на окреме існування. 

6) біотехнічний метод – це використання біологічно активних 
речовин, які порушують без токсичного впливу механізм 
внутрішньовидових взаємовідносин шкідливих організмів або 
програму їх розвитку на певному етапі онтогенезу за рахунок 
використання феромонів; змінюють ріст і розвиток, генетичну 
структуру популяції та специфіку її відновлення тощо. 

7) механічний метод – це використання механічних 
конструкцій, установок або пристосувань для збору чи знищення 
шкідливих видів. 

8) фізичний метод – це використання вогняних, електричних, 
високочастотних та інших приладів і пристосувань для збору, 
погіршення умов росту й розвитку або знищення шкідливих 
організмів. 

9) хімічний метод – це використання проти шкідливих 
організмів токсичних хімічних речовин (пестицидів), одержаних 
синтетичним шляхом в умовах промислового виробництва. 

На сучасному етапі особливої уваги заслуговує обгрунтування 
та розробка новітніх методів захисту рослин, які випливають із 
поглибленого вивчення біохімії рослин та інших факторів. 

Виходячи із бурхливого розвитку наукових досліджень в 
останні роки при розробці систем захисту рослин, з успіхом почали 
використовувати новітні методи, зокрема генно-інженерний, 
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абіотичний та фітонцидний, серед яких найбільшої уваги з позицій 
охорони довкілля заслуговує останній. 

10) генно-інженерний – це створення за допомогою методів 
генної інженерії та впровадження у виробництво штучно змінених або 
генно-модифікованих видів організмів (рослини, зообіота, віруси, 
бактерії тощо), що відлякують, гальмують розвиток або знищують 
шкідливі організми, підвищують стійкість до них фітоценозів, 
відповідно і їх продуктивність та покращують якість виробленої 
фітопродукції. 

В останні роки набувають поширення технології, які 
грунтуються на використанні в агроекосистемах генетично 
модифікованих організмів, зокрема і рослин. На сучасному етапі 
основним способом генетичної модифікації є вивчення та 
використання трансгенів для створення трансгенних організмів. 
Зокрема такі рослини в Україні з позицій захисту рослин почали 
використовувати з 1999 року. Саме в цьому році дозволена реєстрація 
проти колорадського жука рослинного білку-інсектициду Bacillus 
thuringiensis Terebrions. (ген CryIII, ”ф. Монсанто С. А. Європа”, США. 
Міститься в картоплі сорту “Новий лист“). Виходячи з викладеного, 
при такому підході логічним є обгрунтування щодо економічності та 
екологічності використання нового напряму контролю фітосанітарного 
стану екосистем під назвою генно-інженерний (модифікований) метод 
захисту рослин. 

Щодо цього методу в Україні, як і в ряді інших країн світу, 
ведуться суперечливі дискусії. Це свідчить про необхідність 
проведення більш поглиблених досліджень у цьому новітньому 
напрямку, особливо з позицій охорони довкілля, здоров’я людей тощо. 

11) абіотичний (натурнеорганічний) метод – це використання 
природного походження (натуральних) неорганічних хімічних 
елементів або їх сполук та факторів неживої природи (хімічні 
елементи, клімат, температура і вологість повітря та грунту, рельєф 
місцевості, вітер, радіоактивне випромінювання тощо) з метою 
управління динамікою чисельності економічно збиткового 
(шкідливого) та прибуткового (корисного) біорізноманіття природних 
та культурних фітоценозів. 

Логічним підходом щодо необхідності обгрунтування цього 
методу захисту рослин є те, що на динаміку чисельності 
біорізноманіття екосиcтем впливають як біотичні, так абіотичні 
фактори. Щодо принципів використання біотичних факторів у захисті 
обгрунтовано декілька методів, наприклад біологічний та 
мікробіологічний. Принципи ж використання абіотичних факторів 
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практично не обгрунтовані. Саме це, в першу чергу, стало підґрунтям 
обгрунтування абіотичного методу, дослідження щодо якого є на 
початковому етапі і мають франментарний характер.  

12) фітонцидний метод. Починаючи з 1996 року в Україні 
започатковано і обгрунтовано особливості використання фітонцидного 
методу захисту рослин, який базується на природоохоронній основі і 
своїм механізмом та спектром дії відрізняється від інших.  

Щодо теоретичного обгрунтування та особливостей 
використання цього методу опубліковано понад 20 статей у різних 
виданнях. Виходячи з новизни цього методу, є потреба більш 
ретельного обгрунтування його щодо особливостей використання, 
особливо при органічному виробництві фітопродукції. Фітонцидний 
метод – це використання у взаємозв'язку з іншими методами і 
прийомами фітонцидних властивостей рослин та їх фітонцидів з метою 
оптимізації впливу на динаміку чисельності популяцій шкідливих і 
корисних організмів, відповідно на ріст і розвиток культур, що 
захищають та отримання їх біологічно повноцінної й екологічно чистої 
фітопродукції. Порівняння та аналіз різних засобів захисту рослин 
свідчить, що фітонцидний метод переплітається з імунологічним, 
біологічним та хімічним, але суттєво відрізняється від кожного з них 
рядом показників, зокрема, механізмом та спектром дії. 

При розробці фітонцидного методу необхідно ураховувати 
антибіотичні властивості рослин, де важливе місце займають 
фітонциди. При цьому також ураховують: здатність рослин уникнути 
пошкоджень (інтенсивне або уповільнене проходження фаз 
органогенезу); властивість антиксенозу (непоїдання рослин за рахунок 
репелентності, антифідантності, фітонцидності); морфологічні й 
фізіологічні особливості; властивість виділяти при пошкодженнях 
певні речовини та витривалість рослин; здатність давати оптимальний 
урожай навіть при певних пошкодженнях. При обгрунтуванні 
фітонцидного методу враховують не лише антибіотичну та репелентну 
здатність захищаючої культури, а також можливість використання 
властивостей інших видів рослин для її захисту від шкідливих 
організмів у різних формах та проявах (рослинні препарати, їх 
фітокомплексони тощо). 

Для землеробства без використання синтетичних препаратів 
(натуральне або органічне та біодинамічне) коректною є назва 
натуральний захист рослин з наступним визначенням. Натуральний 
захист рослин – це контроль шкідливих організмів, який, враховуючи 
економічні пороги шкідливості та коригуючи природні регулюючі 
механізми первинних і вторинних біоценозів, використовує в єдиному 
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технологічному процесі вирощування культур за умов натурального 
(органічного) та біодинамічного землеробства лише натуральні методи 
і прийоми, які задовольняють економічним, екологічним і 
токсикологічним вимогам з метою отримання якісної та безпечної 
фітопродукції. 

Це свідчить, що натуральний захист рослин повинен базуватися 
лише на організаційно-технологічному, агротехнічному, 
імунологічному, біологічному, мікробіологічному, біотехнічному, 
механічному, фізичному, абіотичному та фітонцидному методах, але з 
виключенням хімічного та генно-інженерного, які є одними із 
найбільш небезпечних забруднювачів довкілля. Використання 
природоохоронних методів захисту рослин випливає із основного 
принципу натурального виробництва, згідно якого необхідний 
державний спеціалізований контроль щодо відсутності природних 
токсичних речовин, синтетичних препаратів та генетично 
модифікованих організмів у замкненому циклі, при якому виробники 
забезпечують свої фітоценози органічними добривами з власних ферм, 
а тваринництво власними кормами, а також реалізація сертифікованої 
згідно міжнародних стандартів якісної і безпечної продукції на 
персоніфікованих ринках. Саме такі підходи дозволяють гармонійно 
розмежувати інтегрований захист рослин на окремі його складові 
залежно від обраної системи землеробства. 

Таким чином, сучасна стратегія сталого розвитку культурних 
фітоценозів вимагає обґрунтування нових підходів щодо формування і 
функціонування фітоценозів виходячи з еколого-економічних 
принципів: гармонізації продукування життєво необхідних хімічних 
елементів, енергії, органічної речовини; фітодизайнового підходу, в 
основі якого лежить ефект естетичного задоволення та очищення 
довкілля від несприятливих чинників; виробництва в асортименті та 
оптимумі якісної і безпечної продукції для харчування, лікування та 
використання для різних напрямів господарського комплексу особливо 
за рахунок поглиблення натуралізації контролю економічно 
прибуткового (корисного), статичного та збиткового (витратного, 
шкідливого) фітоконсументного біорізноманіття; розвитку 
натурального (органічного) землеробства, що створить передумови 
суттєвого поліпшення спілкування суспільства у “Храмі Природи“ та 
створення передумов для розвитку і процвітання здорової нації країни. 
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ОРГАНІЧНА СИСТЕМА УДОБРЕННЯ – ОСНОВА 
ОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ВРОЖАЮ ЯГІД 

СУНИЦІ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ 
 

М.В. Марцинівський, здобувач 
Житомирський національний агроекологічний університет 

 
Широка розповсюдженість суниці зумовлена її здатністю 

пристосовуватись до різних ґрунтово-кліматичних умов, швидким 
вступом в пору плодоношення і високою врожайністю ароматних 
плодів. Ягоди суниць здебільшого споживають у свіжому вигляді, 
цінять за їх харчові і лікувальні властивості, а тому вимоги щодо їх 
товарної і смакової якостей досить високі [4, 6]. Вирощування 
насаджень суниць за традиційними технологіями не завжди забезпечує 
високу товарну якість ягід – вихід плодів першого сорту іноді не 
перевищує 8,6–33,7 % [8]. Рекомендовані виробництву технології 
вирощування суниць передбачають органо-мінеральну систему 
удобрення і використання хімічних засобів захисту рослин [1]. 
Екологічна безпечність вирощеної продукції за таких умов є 



 346

сумнівною, адже у плодах, як правило, визначають вміст поживних 
речовин і сполук [2, 3], а на визначення шкідливих речовин не 
звертається належної уваги [7], при тому, що частота виявлення, 
наприклад, залишків пестицидів у плодах ягідних культур іноді сягає 
76–100 % [5]. Тому виникла необхідність пошуку альтернативних 
агротехнологій вирощування насаджень суниць, які б давали 
можливість отримувати екологічно безпечні врожаї ягід високої якості. 

Як показали проведені дослідження, органо-мінеральна (гній 
100 т/га + N90P190K230) та органічна (внесення гною 50, 100, 150 т/га, 
використання сидератів на добриво та підживлення гноївкою і 
пташиним послідом) системи удобрення мали значний вплив на якість 
врожаю суниць вирощеного в кліматичних умовах західного Полісся 
України на дернових осушуваних ґрунтах.  

За два роки експлуатації насадження найвищий вихід 
стандартних ягід серед удобрених варіантів забезпечувала органічна 
система удобрення (табл. 1). Маса стандартних ягід (І-го та ІІ-го 
товарних сортів) залежно від варіанту коливалась у межах 17,39–21,99 
т/га або 91,5–94,5 % загальної маси врожаю. Найбільше (20,41–21,99 
т/га) їх зібрано у варіантах з передсадивним внесенням 50–150 т/га 
гною, де середньорічна врожайність стандартних ягід становила 10,2–
11,0 т/га, що на 8,5–17,0 % більше порівняно з технологічним 
контролем і на 14,3–23,3 % – відносно варіанта без удобрення.  

Смакові якості ягід, що здебільшого визначаються за 
співвідношенням цукрів і кислот, мали певну залежність від 
удобрення. Так, внесення перед садінням 50 т/га гною без підживлення 
під час догляду за насадженням забезпечувало найкраще 
співвідношення (7,4) та найкращі смакові якості ягід. Натомість, 
внесення мінеральних добрив на фоні гною у технологічному 
контролі, а також пташиного посліду і гноївки на фоні сидератів 
значно знижували вміст цукрів, їх співвідношення з кислотами, а, 
отже, і смакову якість ягід.  

Екологічну безпечність вирощеної продукції визначають за 
кількістю у плодах суниць шкідливих речовин і сполук, вміст яких не 
повинен перевищувати ГДК, зокрема нітратів у плодах має бути не 
більше 60,0 мг/кг, а важких металів не більше 0,4 (Pb) і 0,03 (Cd) мг/кг. 
Вміст нітратів і важких металів під дією добрив підвищувався у всіх 
варіантах порівняно з біологічним контролем, а найбільше зростання 
зафіксовано у ягодах технологічного контролю з органо-мінеральною 
системою удобрення. Найвищий вміст нітратів у плодах 2-річного 
насадження суниць зафіксовано у варіанті з рекомендованою 
виробництву органо-мінеральною системою удобрення – 77,4 мг/кг і 



 347

варіанті з використанням пташиного посліду 12 т/га на фоні сидератів 
– 86,8 мг/кг, що на 29,0 і 44,7 % відповідно перевищило рівень ГДК. 
Серед експериментальних варіантів найнижчий (на 18,8–23,0 % 
відносно ГДК) вміст нітратного азоту (48,8–50,5 мг/кг) забезпечувала 
органічна система удобрення з передсадивним внесенням 50–100 т/га 
гною.  

Таблиця 1  
Продуктивність і товарна якість ягід за два роки плодоношення 

залежно від удобрення 
Урожай Товарна якість ягід 

всього 1-й 
сорт 

2-й 
сорт 

всього 
стандарт- 

них 

нестан- 
дартні 

№ 
з/п Варіант 

т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % 

1 
Контроль 
біологічний – 
без удобрення 

18,8 88,9 15,0 74,5 2,9 19,5 17,84 94,9 1,0 6,0 

2 

Контроль 
технологічний – 
гній 100 т/га + 
N90P190K230 

21,2 100,0 15,6 73,5 3,3 15,5 18,87 89,0 2,3 11,0 

3 Гній 150 т/га 22,8 107,6 17,2 75,0 4,5 19,7 21,68 94,5 1,1 5,5 
4 Гній 100 т/га 24,3 114,9 18,4 75,5 3,6 15,0 21,99 90,5 2,3 9,5 
5 Гній 50 т/га 22,3 105,3 16,3 74,0 4,1 17,5 20,41 91,5 1,9 8,5 

6 Сидерати + 
гноївка 12 т/га 19,4 91,7 14,3 74,0 3,7 18,5 17,95 92,5 1,5 7,7 

7 
Сидерати + 
пташиний 
послід 12 т/га 

19,0 91,5 14,1 75,5 3,3 17,4 17,39 91,5 1,7 8,5 

8 
Гній 50 т/га + 
пташиний 
послід 2 т/га 

21,4 101,0 16,1 75,0 3,6 17,0 19,68 92,0 1,7 8,0 

 
Вміст важких металів у плодах суниць залежно від удобрення 

коливався в межах 0,02–0,06 (Pb) і 0,003–0,01 (Cd) мг/кг. Найбільший 
вміст важких металів (на 33,3–50,0 % свинцю і на 33,3 % кадмію) 
порівняно з усіма іншими варіантами виявився у ягодах 
технологічного контролю. При цьому у всіх без винятку варіантах 
вміст важких металів був у 3–10 разів меншим гранично допустимої 
концентрації, що може бути одним із позитивних факторів екологічної 
чистоти ягід.  

Отже, в умовах відкритого дернового осушуваного ґрунту 
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Полісся України найвищий вихід стандартних плодів і екологічну 
чистоту ягід суниць з найнижчим вмістом відносно ГДК нітратів і 
важких металів забезпечує органічна система удобрення з 
передсадивним внесенням 50–100 т/га гною і 50 т/га гною + 2 т/га 
пташиного посліду. 
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Порівняння еволюції агрохімічних показників у довготривалих 

стаціонарних дослідах з добривами дає можливість визначити перебіг 
агрохімічної деградації ґрунтів. Вона залежить від того, з удобренням 
чи без нього використовувався грунт. Наші дослідження, проведені у 
довготривалому стаціонарному досліді, закладеному з 1966 року на 
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дерново-підзолистому супіщаному поверхнево-оглеєному грунті зони 
Західного Полісся України.  

Схема поданих варіантів наступна: 1 - вар.1 (контроль-без 
добрив), 2 - вар. 2 (провапнований ґрунт-фон); 3 - вар. 7 (NPK – 193,4 
кг/га за ротацію); 4 - вар. 8 (15,6 т/га гною за ротацію); 5 – вар. 9 (7,8 
т/га гною + NPK 96,7 кг/га за ротацію); 6 - вар. 12 (15,6 т/га гною + 
NPK 193,4 кг/га за ротацію); 7 - вар. 13 (15,6 т/га гною+ NPK 290,0 
кг/га за ротацію); 8 - вар. 15 (15,6 т/га гною + NPK 380,6 кг/га за 
ротацію). 

За період довготривалого вивчення зміни родючості дерново-
підзолистого ґрунту залежно від удобрення суттєвих відхилень у фізико-
хімічних показниках не виявлено. За умови удобрення агрокультур на 
систематично провапнованому дерново-підзолистому супіщаному ґрунті, 
особливо коли норми внесення вапна тісно пов’язані з показником Нг і 
направлені на нейтралізацію кислотного фону, фізико-хімічні показники 
не є домінуючим фактором підвищення продуктивності сівозміни. 
Коефіцієнт кореляції між продуктивністю сівозміни у п’ятій ротації та рН 
дерново-підзолистого ґрунту r=0,63, сумою увібраних основ та ступенем 
насичення основами відповідно r=0,80 та r=0,65.  

Більш суттєво впливає фосфорно - калійне живлення на 
продуктивність сівозміни і перебуває у високій залежності від 
удобрення культур, про що свідчить коефіцієнт кореляції, і, що 
характерно, зростає він у часі: у першій та другій ротаціях r=0,83, у 
третій - r=0,87, у п’ятій r=0,89 (для фосфору та продуктивності 
сівозміни); відповідно r=0,72 у другій ротації, r=0,84 у третій ротації та 
r=0,93 у п’ятій ротації (кореляційна залежність між вмістом К2О та 
продуктивністю сівозміни). 

Накопичення фосфору в дерново-підзолистому ґрунті проходить у 
динамічному параметрі від 1 до 5 ротацій зерно-льоно-картопляної 
сівозміни. Це наростання значно залежить від доз мінеральних добрив, що 
вносяться під урожай сільськогосподарських культур. Описується цей 
зв’язок рівнянням регресії із коефіцієнтом апоксії (зв’язку) - R=0,97. 
Аналогічна закономірність спостерігається і при нагромадженні калію у 
грунті. Коефіцієнт апоксії становить - R=0,97. Особливо це помітно після  
закінчення четвертої та п’ятої ротацій сівозміни. Систематичне внесення 
високих доз добрив, навіть за стабільно високих врожаїв 
сільськогосподарських культур (вар. 12, 13, 15), спричиняє різке 
накопичення рухомого калію у дерново-підзолистому супіщаному ґрунті.  

За період від першої до п’ятої ротацій сівозміни (1966-2001 рр.) 
не спостерігається суттєве накопичення органічної речовини у 
дерново-підзолистому грунті. Навпаки за відсутності внесення 
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свіжорозкладеної органічної маси та відносно низьких її норм (до 5,4 
т/га) на гектар сівозмінної площі і у поєднанні з високими дозами 
мінеральних добрив (290, 380,6 кг/га NPK) відбувається часткове 
зниження процентної маси гумусу. За умови внесення  не менше 15 
т/га органічних добрив на  гектар сівозмінної площі  та  поєднання з 
мінеральними добривами у дозах від 193,4 до 380,6 кг NPK на гектар 
сівозмінної площі виникає тенденція до стабілізації 
гумусонакопичення у дерново-підзолистому супіщаному ґрунті. Таке 
збільшення не підтверджено високою математичною достовірністю 
(коефіцієнт апоксичності досить низький R2= 0,58 (R= 0,76). 

Вміст гумусу за 36 років використання систем удобрення 
сільськогосподарських культур істотно не змінився. А отже, не є 
домінуючим фактором при вирощуванні агрокультур із систематичним 
застосування обґрунтованих органо-мінеральних систем на фоні 
постійного вапнування дерново-підзолистого супіщаного ґрунту. 
Порівнявши кореляційний зв’язок продуктивності сівозміни та запасів 
гумусу в 0-20 см шарі дерново-підзолистого ґрунту, встановлено 
незначний взаємозв’язок (коефіцієнт кореляції r=0,75).  

У зв’язку з переходом у четвертій ротації сівозміни від 
фонового вапнування до поділяночного і наступним нівелюванням 
рівня кислотності між варіантами, спостерігається значне послаблення 
впливу фізико-хімічних властивостей на урожайність 
сільськогосподарських культур (r=0,49) і навпаки - зростання її 
залежності від забезпеченості ґрунту на рухомим фосфором і 
обмінним калієм, а також від системи удобрення (r= 0,89) культур. 

Виходячи із вище сказаного, встановлено, що за період 
довготривалого удобрення (у часі – від першої до п’ятої ротації 
сівозміни) відбувається загальне поступове зменшення залежності між 
продуктивністю сівозміни і фізико-хімічними властивостями ґрунту. 
Довготривале поєднання органічних і мінеральних добрив у сівозміні 
призводить до накопичення фосфору та калію у дерново-підзолистому 
супіщаному поверхнево-оглеєному грунті, що тісно корелює з 
підвищенням продуктивності сівозміни. 

Урожайність агрокультур, як правило, в значною мірою мірі 
залежить від удобрення і лише частково від фізико-хімічних 
властивостей, котрі сформовані на основі обґрунтованих систем 
удобрення, систематичного вапнування дерново-підзолистих 
супіщаних ґрунтів з високою кислотністю.  
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ВПЛИВ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ЯКІСТЬ ЗЕРНА 
ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ 

 
А.В. Бобер, к.с.-г.н., доцент, 

Національний університет біоресурсів і  
природокористування України 

 
Збільшення виробництва і заготівлі зерна різних культур – 

необхідна умова для забезпечення нормального споживання населення 
продуктами харчування, запасами насіння на посівні цілі, 
промисловості – сировиною, тваринництва – кормами державних 
резервів, з метою подальшого поліпшення та створення добробуту 
населення країни, а також забезпечення продовольчої безпеки країни. 

Фактори природного середовища є домінуючими у вирощуванні 
сільськогосподарських культур, хоча їх використання цими 
культурами досить незначне: в сучасному сільському господарстві 
агрометеорологічні ресурси використовуються лише на 40–60 % [5, с. 
30]. Значення цього рівня досить залежить від розвитку землеробства – 
в разі екстенсивного його ведення частка впливу ґрунтових і 
кліматичних умов зростає до 60 %, а за інтенсивного зeмлеробства – 
втричі менше [2, с. 3]. Такий стан речей вимагає розробки ефективних 
заходів регуляції отримання продукції рослинництва й її якості.  

Метою сучасних систем землеробства є забезпечення 
високопродуктивного, низькозатратного, екологічно-безпечного 
виробництва запланованої кількості і якості сільськогосподарської 
продукції. Науково-практичною основою для досягнення цієї мети є 
системи землеробства, які здатні забезпечити стабільність 
агроландшафтів з пріоритетом засобів біологізації в комплексі з 
адаптивними технологіями вирощування культур [1, с.4; 3, с. 5; 4, с. 6].   

Зростання інтенсивності землеробства потребує глибоких 
досліджень безпечності продукції рослинництва. Фахівці сільського 
господарства повинні більше приділяти уваги методам дослідження змін 
якості окремих продуктів під час зберігання, враховувати різноманітні 
чинники, які запобігають псуванню продовольчих товарів. 

Тому вивчення впливу систем землеробства на якість зерна 
ячменю ярого в процесі зберігання, які сприятимуть формуванню 
високоякісної сировини для використання на круп’яні, кормові та 
технічні цілі є досить актуальною задачею сьогодення. 

Дослідження проводили на базі лабораторій кафедри технології 
зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. 
проф. Б.В. Лесика Національного університету біоресурсів і 
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природокористування України. Досліджували зерно ячменю ярого 
сорту Скарлет урожаю 2010–2011 рр., вирощене за різних систем 
землеробства: промислова (контроль) – пріоритетне використання 
промислових агрохімікатів для відтворення родючості ґрунту з 
внесенням на 1 га сівозмінної площі 12 т гною, 300 кг NPK 
мінеральних добрив та інтенсивним застосуванням пестицидів для 
захисту посівів від шкідливих організмів; екологічна – пріоритетне 
використання для відтворення родючості ґрунту органічних добрив із 
внесенням на 1 га сівозмінної площі 24 т органіки (12 т гною, 6 т 
нетоварної частини урожаю, 6 т маси пожнивних сидератів) і 150 кг 
NPK мінеральних добрив, обробкою насіння комплексним 
біопрепаратом, застосуванням хімічних препаратів за критерієм 
еколого-економічного порогу наявності шкідливих організмів; 
біологічна – застосування лише природних ресурсів – 24 т/га органіки 
для відтворення родючості ґрунту без внесення промислових 
агрохімікатів, використання комплексного біопрепарату для обробки 
насіння та біологічних засобів захисту посівів на дослідних ділянках 
стаціонарного досліду кафедри землеробства та гербології у ВП 
НУБіП України “Агрoномічна дослідна станція”. Зразки зерна 
зберігали впродовж 12 місяців за нерегульованого середовища (в 
умовах складських приміщень) у лляних мішках. Перед закладанням 
на зберігання зразків зерна та через кожні 1, 3, 6, 9 та 12 місяців за 
всіма варіантами визначали показники якості згідно 
загальноприйнятих методик, які застосовуються для оцінки якості 
зерна та продуктів його переробки.  

Під час зберігання зерна ячменю вирощеного за різних систем 
землеробства показники якості змінювалися по різному залежно від 
тривалості зберігання (таблиця). 

Із даних таблиці простежується чітка закономірність, яка вказує 
на зміни натури, вмісту білка, крохмалю у зразках зерна ячменю ярого 
сорту Скарлет у зв’язку з тривалістю його зберігання. При цьому 
спостерігається не суттєвий зв’язок між системами землеробства та 
зміною показників якості. Однак, вищими показниками натури, вмісту 
білка у процесі зберігання характеризувалося зерно ячменю вирощене 
за промислової системи землеробства. Не набагато менші показники 
натури, вмісту білка у процесі зберігання мало зерно, яке 
вирощувалося за екологічної системи землеробства. 

Нижчими показниками натури та вмісту білка під час зберігання 
характеризувалося зерно вирощене за біологічної системи 
землеробства. Дослідженнями встановлено обернену залежність щодо 
вмісту крохмалю в зерні ячменю у процесі зберігання.  
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Таблиця  
Якість зерна ячменю ярого сорту Скарлет вирощеного за різних систем 

землеробства в процесі зберігання (2010–2011 рр.) 

Тривалість зберігання, місяців Показ-
ники 
якості 

Система 
землероб-ства 

0 1 3 6 9 12 
Промислова  
(контроль) 648 663 646 643 651 650 

Екологічна 643 660 646 647 646 650 
Натура, 

г/л 
Біологічна 635 655 642 646 647 640 

НІР05 1,64–2,96 
Промислова  
(контроль) 14,43 14,57 14,51 14,50 14,48 14,46 

Екологічна 14,25 14,39 14,35 14,34 14,32 14,30 Білок, % 

Біологічна 13,64 13,78 13,72 13,70 13,65 13,62 
НІР05 0,12–0,45 

Промислова  
(контроль) 61,05 62,45 62,47 62,25 62,01 61,74 

Екологічна 60,76 62,63 62,57 62,21 62,03 61,67 Крохмаль, % 

Біологічна 61,24 63,35 63,29 63,05 62,73 62,36 
НІР05 0,16–0,65 

 
Висновки: 1. За зберігання зерна ячменю ярого сорту Скарлет з 

вологістю наближеною до критичної протягом одного року не 
відбувається погіршення його якості – негативного збільшення чи 
зменшення натури, вмісту білка, крохмалю. Показники натури зерна 
ячменю ярого за всіма досліджуваними варіантами коливалися в 
межах 10–20 г/л. Коливання відносно початкової якості за вмістом 
білка були на рівні 0,02–0,2 %, крохмалю 1–2 %, такі коливання не є 
суттєвими, а отже можна констатувати, що вміст білка, крохмалю у 
процесі зберігання зерна ячменю вирощеного за різних систем 
землеробства не змінюється. 

2. Суттєвих відмінностей у зміні натури, вмісту білка в зерні 
ячменю сорту Скарлет вирощеного за різних систем землеробства у 
процесі зберігання за різних режимів не встановлено. Однак, вищими 
показниками натури, вмісту білка у процесі зберігання 
характеризувалося зерно ячменю вирощене за промислової системи 
землеробства. Не набагато менші показники натури, вмісту білка у 
процесі зберігання мало зерно, яке вирощувалося за екологічної 
системи землеробства. Нижчими показниками натури та вмісту білка 
під час зберігання характеризувалося зерно вирощене за біологічної 
системи землеробства. 
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Відомо, що керівним принципом органічного землеробства є 

застосування матеріалів і технологій, які базуються на широкому 
використанні внутрішніх резервів ґрунту, забезпечують екологічну 
рівновагу та сприяють створенню стійких і збалансованих 
агроекосистем. Актуальність такої системи посилюється в умовах 
низької культури землеробства, зростаючого техногенного 
навантаження та погіршення якості сільськогосподарської продукції. 
Проте, існують об’єктивні причини, які перешкоджають 
впровадженню зазначеної системи в конкретних ґрунтово-
кліматичних, технічних, економічних і соціальних умовах нашої 
держави [1, с. 3]. В зв’язку з цим, перспективними залишаються 
адаптовані природоощадні агротехнології з елементами біологізації 
(мінімалізація обробітку ґрунту, максимальне залучення до ґрунту 
органічних речовин шляхом насичення сівозмін бобовими і 
проміжними посівами, загортання гною, зелених добрив, побічної 
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продукції тощо). 
Першочерговим завданням біологізації землеробства є 

оптимізація параметрів ґрунтової родючості та продуктивності 
агроценозів, а важливою умовою – впровадження системи заходів, які 
сприяють зменшенню деградації ґрунтового покриву. Для зони 
Полісся це питання є особливо гострим, оскільки зональні ґрунти легкі 
за гранулометричним складом і характеризуються низьким вмістом 
органічних речовин та невисокою здатністю до саморегуляції 
показників ґрунтових режимів.  

У зв’язку з цим, завдання наших досліджень передбачало 
вивчення впливу способів основного обробітку ґрунту й удобрення на 
продуктивність картоплі та зміну окремих показників ґрунтової 
родючості. 

Об'єкт досліджень – процес зміни показників ґрунтової 
родючості ґрунту та продуктивності картоплі під впливом елементів 
біологізації в умовах Правобережного Полісся України. Предмет 
досліджень – урожайність картоплі, товарність бульб, способи 
основного обробітку, органічні та мінеральні добрива. 

Дослідження проводили в 2007–2010 рр. у стаціонарному 
досліді Житомирського національного агроекологічного університету 
«Екологічно безпечні агротехнології» (НДГ «Україна» Черняхівського 
району Житомирської області). Ґрунт дослідної ділянки – світло-сірий 
лісовий легкосуглинковий на лесовидних суглинках із вмістом гумусу 
в шарі 0–20 см 1,0–1,2 %, азоту, що легко гідролізується за 
Корнфілдом – 76–117 мг/кг, рухомого фосфору за Кірсановим – 145–
235 мг/кг і обмінного калію – 76–130 мг/кг при гідролітичній 
кислотності – 2,28–3,97 мг-екв/100 г ґрунту. 

Схема досліду включала вивчення 3-х способів основного 
обробітку ґрунту та 7-ми варіантів удобрення картоплі, в т.ч. контроль 
– без добрив:  

Фактор А. Спосіб основного обробітку ґрунту: 
1. Полицевий на 18-20 см (контроль). 
2. Плоскорізний на 18-20 см. 
3. Мілкий безполицевий на 10-12 см. 
Фактор Б. Варіант удобрення картоплі: 
1. Без добрив – контроль. 
2. Побічна продукція ріпаку, 4 т/га + N40. 
3. Сидерат, 20 т/га. 
4. Гній, 40 т/га. 
5. Гній, 20 т/га + N30P30K50. 
6. N60P60K100. 
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7. Побічна продукція ріпаку, 2 т/га + сидерат, 10 т/га +  
гній, 20 т/га + N35P20K15. 
В якості сидерату використовували післяжнивний посів люпину 

жовтого сорту Бурштин. Попередник картоплі – ріпак озимий. Площа 
ділянки першого порядку (вивчення способів основного обробітку 
ґрунту) – 343 м2, площа ділянки другого порядку (вивчення варіантів 
удобрення) – 49 м2, площа елементарної облікової ділянки – 25 м2. 
Повторення у досліді триразове, розміщення ділянок систематичне. 
Досліджувані фактори в досліді розміщувалися взаємно 
перпендикулярно, варіанти з добривами в межах способів обробітку 
ґрунту – за методом розщеплених ділянок.  

Урожайність польових культур є інтегральним показником 
впливу системи заходів оптимізації та умов їх вирощування. Це 
повною мірою відноситься й до елементів технології вирощування 
ранньостиглого сорту картоплі Беллароса. Для реалізації потенційної 
продуктивності картоплі важливе значення має раціональний 
обробіток ґрунту, який сприяв би нагромадженню достатньої кількості 
вологи у зоні розміщення основної маси коренів, утворення бульб та 
покращанню поживного і повітряно-теплового режимів.  

Відомо, що полицевий обробіток посилює інтенсивність 
процесів мінералізації, сприяє збільшенню рухомих форм елементів 
живлення в орному шарі та відповідному підвищенню урожайності 
культури. Проте, за результатами проведених досліджень встановлено 
порушення структури ґрунту, за рахунок збільшення частки 
розпиленої фракції, та поступове виснаження ґрунтових запасів 
елементів живлення й органічних решток різного ступеня розкладу. 
Крім суттєвого покращання структурно-агрегатного стану безполицеві 
способи основного обробітку забезпечили оптимізацію окремих водно-
фізичних показників ґрунтової родючості. 

З часом (способи основного обробітку підтримуються в досліді 
з 1991 року), перевага безполицевих способів почала проявлятись і на 
продуктивності картоплі. Так, в середньому за 4 роки, зазначений 
спосіб обробітку забезпечив тенденцію щодо збільшення врожайності 
бульб картоплі відносно оранки на контролі та варіанті мінеральної 
системи удобрення. На інших агрофонах різниця в урожайності була 
більшою (статистично достовірною): приріст становив 2,5-3,6 т/га 
(9,6–13,4 %) відносно полицевого обробітку. Більш суттєвий вплив на 
формування врожаю картоплі мали умови живлення рослин. Було 
встановлено, що дослідні види органічних добрив поліпшують фізико-
хімічні властивості ґрунту, покращують рівень рН і сприяють 
активізації діяльності мікрофлори ґрунту. 
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Найвищу продуктивність культури в досліді (27,1–29,7 т/га) 
було отримано за органо-мінеральної системи удобрення, яка 
передбачала загортання у ґрунт зеленої маси люпину жовтого, 
внесення гною, використання побічної продукції ріпаку озимого та 
N35P20K15 (в т.ч. N20 – компенсаційна доза). Приріст врожаю відносно 
варіанту без добрив становив 11,3 – 12,0 т/га або 57,3-73,7%. 

З досліджуваних органічних систем кращою була система 
удобрення з гноєм, 40 т/га. Вона забезпечила приріст урожайності 8,1-
9,3 т/га або 51,9-52,5% відносно контролю. За цим показником (в 
середньому за 4 роки досліджень) зазначена система істотно не 
відрізнялась від мінеральної та органо-мінеральних систем удобрення. 
Використання в якості органічного добрива зеленої маси люпину (20 
т/га) забезпечило не лише зростання врожаю бульб, а й зменшило 
забур’яненість насадження картоплі. Загортання в ґрунт побічної 
продукції ріпаку озимого (4 т/га) з компенсацією азотом (N40), 
визначило лише незначну тенденцію до збільшення врожайності. За 
результатами аналізу врожайності бульб картоплі було розраховано 
частку впливу дослідних факторів на зазначений показник. Для 
способу основного обробітку ґрунту вона становила 3 %, видів і норм 
добрив – 48 % погодних умов – 11 % і інших факторів – 38 %. 

Елементи технології вирощування картоплі ранньої сорту 
Беллароса, неоднаково впливали на показники товарності 
сформованого урожаю. Так, способи плоскорізного і мілкого 
безполицевого основного обробітку, порівняно з оранкою, сприяли 
покращанню товарності бульб – відповідно на 3,1 і 2,9%. Поліпшення 
фону живлення істотно вплинуло на товарність врожаю картоплі – за 
органо-мінеральної системи (В-5) вона зросла на 5,8-6,8% відносно 
контролю. Мілкий безполицевий основний обробіток забезпечив 
істотне зростання збору товарних бульб з одиниці площі – на 2,5 т/га 
відносно оранки. Застосування різних видів органічних та мінеральних 
добрив сприяло збільшенню виходу товарних бульб. Виключення 
становить лише технологія вирощування картоплі на базі полицевого 
обробітку та загортання побічної продукції попередника – приріст 
залишився на рівні тенденційної залежності. Максимальний урожай 
товарних бульб з одиниці площі (29,0 т/га) забезпечила агротехнологія, 
яка базувалась на мілкому безполицевому основному обробітку та 
використанні побічної продукції ріпаку озимого, сидерату, гною та 
N35P20K15. Варіант забезпечив суттєвий приріст врожаю товарних 
бульб відносно чистих органічних і мінеральної систем. Приріст 
відносно контролю (без добрив) становив 12,7 т/га або 77,9%. На фоні 
безполицевих способів основного обробітку використання побічної 



 358

продукції та зеленого добрива також сприяло приросту врожайності 
товарних бульб –11,6-12,9 % та 33,7-36,8 % відповідно. Внесення гною 
під картоплю забезпечило вихід товарних бульб на 10,4-11,0 т/га або 
49,1-50,5 % більше порівняно з контролем на фоні безполицевих 
способів основного обробітку та 10,8 т/га або 60,7% на варіанті 
полицевого обробітку. 

Щодо збору крохмалю, то істотний приріст забезпечив мілкий 
безполицевий спосіб обробітку – 0,40 т/га, що пов’язано з одержанням 
вищого господарського урожаю картоплі. Гній і зелене добриво та їх 
поєднання з невисокими нормами мінеральних добрив позитивно 
вплинули на водно-фізичні властивості ґрунту та умови мінерального 
живлення картоплі. Саме у таких варіантах приріст збору крохмалю 
склав 1,10 – 1,39 т/га. На основі 4-х річних досліджень встановлено, 
що на світло-сірих лісових ґрунтах в умовах Правобережного Полісся 
України застосування мілкого безполицевого способу основного 
обробітку та традиційних (гній) й альтернативних (солома, сидерат) 
органічних добрив створюють умови для покращання структурно-
агрегатного стану ґрунту, раціонального використання картоплею 
ґрунтової вологи протягом усього періоду вегетації та формування 
високої продуктивності культури.  
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Запорукою раціонального використання бідних ґрунтів Полісся, 

при вирощуванні продукції рослинництва є застосування науково 
обґрунтованих та екологічно зважених технологій.  

Однак, слід зауважити, що за останні два десятиліття відчутне 
здорожчання та недостатнє використання органічних і мінеральних 
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добрив спричинили зниження ґрунтової родючості, про що свідчать 
результати багатьох наукових досліджень [1,4].  Аграрії більшості 
господарств Полісся під час вирощування    рослинницької продукції, 
нажаль, не забезпечують належного рівня відтворення ґрунтової 
родючості.  

У цьому аспекті спостерігається нашарування декількох 
проблем, які визначають загальну негативну тенденцію 
понаднормового вилучення органічної речовини з ґрунтів, яка, як 
відомо, виступає в ролі сировини для гумусоутворення.   

Серед означених проблем слід виділити: 
1. Неконтрольоване випалювання стерні зернових культур 

багатьма виробниками як засіб економії пально-мастильних матеріалів 
(з’являється можливість застосування мілкого безполицевого 
обробітку ґрунтів та відпадає потреба у глибокій оранці з метою 
заорювання кореневих решток та соломи); 

2. Низька культура утримання ВРХ з необхідністю 
використання в раціоні значної кількості соломи зернових; 

3. Низький загальний рівень забезпечення технологічних 
процесів у багатьох господарствах та неспроможність виробників 
забезпечити високий вихід як основної, так і побічної продукції 
(остання може бути використана у якості відновлюваного джерела для 
утворення органічної речовини ґрунту); 

4. Гостре прагнення держави набути енергетичну незалежність 
«за будь яку ціну», і, як наслідок, часто недостатня обґрунтованість  
проектних рішень щодо введення в дію енергетичних об’єктів, які 
працюють на основі використання органічної сировини різного 
походження (особливо твердопаливних). Як правило, наслідком 
роботи таких об’єктів є практично абсолютне вилучення органічної 
сировини у вигляді соломи зернових на значних земельних масивах, 
що лише підсилює протікання деградаційних процесів у ґрунтах. 

Останнє, в свою чергу, призводить до вилучення значних 
обсягів органічного вуглецю з його кругообігу в біосфері та спричиняє 
підсилення процесів дегуміфікації і зниження рівня загальної 
родючості ґрунтів Полісся. Означена проблема ще більш 
загостроється, зважаючи на відсутність у переважної більшості 
сільськогосподарських виробників розроблених проектів 
впорядкування території орних земель з науково обґрунтованими 
діючими сівозмінами. Тому формально контролюючі державні служби 
не мають юридичних важелів контролю та регулювання раціонального 
використання ґрунтів. 

При цьому результати наукових досліджень вказують на те, що 
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динаміка балансу СО2 в ґрунтах залежить від способу та  інтенсивності 
їх використання [2,3]. Йдеться про те, що одна й та ж сама ґрунтова 
відміна за подібних кліматичних умов буде мати неоднакову величину 
дисипації ↔ секвестрації діоксиду вуглецю, залежно від декількох 
нижче наведених чинників : 

• приналежність ґрунтової відміни до угіддя (умовно 
стабільного або нестабільного); 

•  рівень загального агрогенного навантаження (інтенсивний або 
екстенсивний спосіб використання, система удобрення (органічна, 
мінеральна, органічно-мінеральна), наявність меліорації (водної та 
хімічної) тощо. 

Практичне припинення останнім часом хімічної меліорації на 
більшості земель України, у тому числі і в поліській її частині, 
призвело до процесів поступового повернення рН ґрунтового розчину 
значної частини ґрунтів до величин притаманних їх природному 
значенню. Хоча при цьому і спостерігається незначне підвищення 
вмісту рухомого фосфору, який до цього знаходився у важко 
доступних формах, проте, означений процес слід розглядати як такий, 
що в перспективі може призвести до подальшого збіднення ґрунтів на 
цей елемент живлення рослин. 

Без сумніву, оптимальний баланс органічної речовини в ґрунтах 
– це запорука стабільного рівня їх родючості на тривалий період. 
Позитивний гумусовий баланс є наслідком складної взаємодії багатьох 
різновекторних чинників: достатнього рівня удобрення 
сільськогосподарських культур, зваженої хімічної їх меліорації; 
науково обґрунтованої сівозміни, спроможної забезпечити достатній 
рівень нагромадження в ґрунтах органічної речовини у вигляді 
рослинних решток; забезпечення мінімального впливу на ґрунт в ході 
його обробітку робочими органами машини і агрегатів та інші. 

Як відомо, баланс органічного вуглецю включає визначення 
обсягів СО2 у потоках його руху в атмосфері, які формуються «за 
рахунок» декількох основних факторів різного походження.  

Найбільш значимими з них вважають: 
- СО2 лісового дебрису (в результаті його розкладу – джерело 

емісії); 
- вуглекислий газ, утворений спалюванням органічного 

пального в масштабах всієї планети (антропогенний чинник – джерело 
емісії); 

- СО2, який є результатом функціонування ґрунту як 
біологічного тіла (дихання мікро- та живих організмів ґрунту, а також 
диханням кореневої маси рослин, що в сумі складає до 90% емісії 
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усього вуглецю і який надходить з ґрунтів до атмосфери – джерело 
емісії); 

- витрати діоксиду вуглецю рослиною на формування органічної 
маси під час фотосинтезу (фактор секвестрації). 

За даними  В.Н. Кудеярова та І.Н. Курганової частка СО2,  в 
частині викидів парникових газів становить близько 50% від загального їх 
обсягу. В наземних екосистемах діоксид вуглецю атмосфери приблизно 
на 25-40 % має ґрунтове походження. Отже, оптимізація вуглецевого 
балансу ґрунтів, найбільш ефективно забезпечується шляхом біологізації 
землеробства, застосування органічного та покривного землеробства, що з 
одного боку дозволяє значною мірою уповільнити процеси підвищення 
концентрації СО2 в атмосфері та мінімізувати прояви глобального 
потепління, з іншого – закласти основи захисту ґрунтів від зниження 
родючості та загальної деградації. 

Зважаючи на вище викладене, необхідно констатувати, що 
сьогодні вивчення закономірностей формування бездефіцитного 
балансу органічної речовини в ґрунтах зони Полісся, оптимізації 
гумусового стану ґрунтів та підвищення ефективності їх використання, 
на нашу думку, доцільно обрати одним з пріоритетних напрямів 
наукових досліджень. А визначення оптимальної структури 
сільськогосподарських угідь та структури сівозмін повинно 
відбуватися на новій критеріально-базовій основі, де баланс 
органічного вуглецю ґрунтів поряд з іншими критеріями, має 
відігравати провідну діагностуючу роль.  

З цією метою необхідно дослідити процес кругообігу 
органічного вуглецю та інтенсивність його емісії й секвестрації в 
ґрунтах Полісся, залежно від абіотичних факторів, які впливають на 
інтенсивність його проходження, а також агрогенних умов, які в свою 
чергу, віддзеркалюють особливості їх господарського використання. 
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Картопля є цінною сільськогосподарською культурою на 

Поліссі України. Вона широко використовується як продовольча, 
технічна і кормова культура, оскільки бульби і бадилля картоплі 
містять значну кількість вуглеводів, вітамінів, макро- та 
мікроелементів, різних солей тощо. Провідне значення картоплі у 
сільськогосподарській діяльності людини обумовлює потребу у 
постійному зростанні продуктивності галузі картоплярства [6].  

Приріст врожаю бульб картоплі забезпечується застосуванням 
різних заходів, переважно агротехнічних та хімічних. Наприкінці XX 
століття перевагу було надано тотальній хімізації землеробства, що 
призвело до виникнення екологічної кризи, при цьому ґрунти, на яких 
вирощується картопля, забруднюються радіонуклідами, важкими 
металами, пестицидами, хімічними речовинами і, як наслідок, 
вирощена на забруднених ґрунтах продукція може викликати у людей 
різні захворювання [1].  

Однією з умов вирішення зазначеної проблеми є перехід до 
передових, еколого-, ресурсо- та природозберігаючих технологій. У 
зв’язку з цим останнім часом у багатьох країнах світу значну увагу 
приділяють виробництву екологічно безпечної продукції на основі 
біологічного землеробства, яке базується на використанні природних 
біологічних законів, вироблених природою. Тому, одним із важливих 
завдань сучасного землеробства є удосконалення та освоєння зональних 
адаптивних систем землеробства, важливим елементом яких виступають 
короткоротаційні сівозміни. Цей напрям набирає особливої ваги у зв’язку 



 363

з тенденцією щодо скорочення в найближчі роки площі орних земель та 
підвищення продуктивності існуючих агроценозів. Саме в цих умовах 
екологічні, економічні та енергетичні обставини вимагають застосування 
більш динамічних сівозмін, звуження спеціалізації і скорочення їх ротації. 
Виникає потреба у розробці спеціальних короткоротаційних сівозмін та 
підборі оптимальної системи удобрення картоплі, що є традиційною 
культурою Полісся [2].  

До найважливіших елементів екологізації землеробства, а також 
потужного регулятора грунтово-мікробіологічних процесів слід віднести 
додаткове внесення у грунт органічної речовини органічних добрив, 
сидератів, рослинних решток, розширення посівів багаторічних бобових 
трав. Використання вторинних ресурсів рослинництва вигідне на грунтах 
із будь-яким рівнем родючості, оскільки повторне внесення решток за 
умови додавання до них мінерального азоту чи рідких органічних добрив 
не поступається за ефективністю підстилковому гною. Застосування у 
зернових сівозмінах післяжнивних культур на зелене добриво стабілізує 
землеробство, а використання замість гною соломи дозволяє отримати 
практично однакову врожайність культур сівозміни з меншими втратами 
[3].  

Таким чином, проблеми екологізації землеробства у контексті 
як отримання екологічно чистої продукції, так і пошуку 
альтернативних джерел органіки в умовах різкого зменшення внесення 
гною, зниження затрат на мінеральні добрива, хімічні засоби захисту, 
паливо-мастильні матеріали при переході до безплужного обробітку є 
надзвичайно актуальним [5].  

Метою досліджень було вивчення та агроекологічна оцінка 
елементів екологізації вирощування картоплі у короткоротаційній 
сівозміні за різних систем удобрення на ясно-сірих лісових ґрунтах, що 
спрямовані на вирощування екологічно безпечної продукції, 
збереження та підвищення родючості ґрунтів, поліпшення їх 
екологічної стійкості в умовах Полісся України.  

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: 
– встановити ефективність різних систем удобрення та 

взаємозв’язок їх між собою; 
– встановити ефективність застосування соломи, сидератів, 

помірних норм мінеральних добрив та їх поєднань як альтернативу 
гною при вирощуванні картоплі;  

– визначити вплив досліджуваних технологічних факторів на 
ріст і розвиток рослин та формування врожаю бульб картоплі.  

Стаціонарний дослід закладено в 2010 році на дослідному полі 
Житомирського національного агроекологічного університету (на 
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околиці села Велика Горбаша), що знаходиться у Черняхівському 
районі Житомирської області. Схема досліду розгортається всіма 
полями з 2010 року посівом озимих культур. Повторність досліду 
триразова. Площа посівної ділянки 130 м2 (4,7×27,6 м); площа 
облікової ділянки 110 м2 (4×27,6 м); ширина захисної смуги 2 м; 
ширина коридорів між полями сівозміни 2 м.  

Дослідження проводили у п’ятипільній сівозміні наступного 
складу: конюшина (насіння) – картопля (сорт Беларосса) – озиме жито 
– пелюшко-овес – овес з підсівом конюшини. У експерименті 
випробовували шість систем удобрення: біологічний контроль; 
органічна (гній 50 т/га); органо-мінеральна – 50% органічних і 50% 
мінеральних добрив (гній 25 т/га + N25Р20К35); органо-мінеральна – 
75% органічних і 25% мінеральних добрив (гній 37,5т/га +N12,5Р10К17,5); 
органічна (сидерати – 12т/га); мінеральна (N50Р40К70). 

Урожайність і структуру врожаю картоплі визначали ваговим 
методом поділяночно. Вміст крохмалю у бульбах визначали за 
питомою масою на вагах Парова [4].  

Урожайність сільськогосподарських культур є дуже важливим 
критерієм для оцінки будь-якого агроприйому. Цей показник залежить 
від багатьох факторів, таких як погодно-кліматичні умови, грунтові, 
обробіток грунту, удобрення тощо. 

Розглядаючи залежність урожайності картоплі від системи 
удобрення на ясно-сірому лісовому грунті нами було встановлено, що 
у варіанті без добрив (контроль) урожайність бульб картоплі була 
найнижчою і складала лише 21,3 т/га (табл. 1).  

Таблиця 1 
Урожайність картоплі за різних систем удобрення (2011–2012 рр.) 

Урожайність 
+/– до контролю Система удобрення т/га т/га % 

Біологічний контроль 21,3 – – 
Органічна система (гній 50 т/га) 30,2 8,9 41,8 
Органо-мінеральна система (гній 25 
т/га + N25Р20К35) 

33,5 12,2 57,3 

Органо-мінеральна система (гній 37,5 
т/га + N12,5Р10К17,5) 

36,4 15,1 71,9 

Органічна система (сидерати – 12 
т/га) 22,9 1,6 7,5 

Мінеральна система (N50Р40К70) 31,9 10,6 49,8 
НІР05 10 – – 
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Найвищого рівня урожайність досягає за органо-мінеральної 
системи удобрення (гній 37,5 т/га + N12,5Р10К17,5) і складає 36,4 т/га, що 
на 71% перевищує контроль. Дещо гіршою є органо-мінеральна 
система удобрення, яка містить гній 25 т/га + N25Р20К35, де урожайність 
становить лише 33,5 т/га. Застосування виключно мінерального та 
органічного удобрення виявилось неефективним, оскільки приріст 
врожаю не перевищив 11 т/га.  

У середньому за роки досліджень вміст сухої речовини у 
бульбах коливався у межах 19,2–19,7% (табл. 2). Слід зазначити, що у 
контролі сухої речовини в бульбах було більше ніж у варіантах з 
удобренням. Встановлено, що зі збільшенням кількості внесених 
добрив зменшувався вміст сухої речовини. Аналогічна залежність 
відмічена і за вмістом крохмалю. Найбільша його кількість 
спостерігалась у контролі – 13,3 %, а від внесення добрив кількість 
крохмалю зменшувалась до 12,7 %. Незважаючи на вищий відсоток 
вмісту сухої речовини та крохмалю у контролі, вихід сухої речовини та 
крохмалю на удобрених варіантах за рахунок урожайності картоплі з 
погектарної площі був значно вищим.  

Застосування органо-мінеральної системи удобрення (гній 37,5 
т/га + N12,5Р10К17,5) на ясно-сірих лісових ґрунтах є найефективнішим. 
За період досліджень урожайність картоплі коливалась у межах 21,3–
36,4 т/га залежно від внесення під неї добрив. Кращим виявився 
варіант органо-мінеральної системи удобрення з внесенням 37,5 т/га 
гною та N12,5Р10К17,5, де урожайність становила 36,4 т/га з виходом 95,4 
% товарних бульб. 

Таблиця 2 
Вплив систем удобрення на якість бульб картоплі, 2011–2012 рр. 

Суха речовина Крохмаль Система удобрення т/га % т/га % 
Біологічний контроль 4,2 19,7 2,8 13,3 
Органічна система (гній 50 т/га) 5,8 19,3 3,9 12,8 
Органо-мінеральна система (гній 
25 т/га + N25Р20К35) 

6,5 19,5 4,3 12,9 

Органо-мінеральна система (гній 
37,5 т/га + N12,5Р10К17,5) 

7,0 19,2 4,6 12,7 

Органічна система (сидерати – 
12 т/га) 4,4 19,3 2,9 12,8 

Мінеральна система (N50Р40К70) 6,2 19,5 4,1 13,0 
НІР05 1,02 – 0,81 – 

 
Найвищий відсоток вмісту сухої речовини та крохмалю 



 366

формується у біологічному контролі, але їх вихід у натурі у варіантах з 
удобренням за рахунок урожайності картоплі з погектарної площі був 
значно вищим ніж у контролі.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ ЗА 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 
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О.О. Власенко, В.В. Гуреля, наукові співробітники 
Інститут сільського господарства Полісся НААН 

 
В Україні серед усіх овочевих культур картоплі споживається 

найбільше – 184 г/добу. Через це у суспільстві дедалі частіше 
приділяється увага органічному продукту, який вирощується за 
технологією без застосування синтетичних речовин. Тому перед 
наукою постає питання розроблення технології вирощування якісної та 
безпечної продукції з подальшим її запровадженням у 
виробництво [1]. 

Дослідження по вирощуванню культур за органічного 
виробництва розпочались в Інституті сільського господарства Полісся 
НААН (м. Житомир) на земельній ділянці, яка за своїми 
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агроекологічними властивостями відповідає вимогам такого 
виробництва. Грунт дерновий глеюватий супіщаний, який 
характеризується такими середньозваженими показниками: вміст 
гумусу – 2,3%, гідролітична кислотність – 1,6 мг-екв/100 г ґрунту, рН 
6,5, рухомих форм фосфору та обмінного калію, відповідно – 15,3 і 9,4 
мг/100 г ґрунту. Картоплю сорту Віринея розміщували в сівозміні 
після озимої зернової культури та застосовували систему удобрення, 
яка передбачає:   

- абсолютний контроль (без добрив);  
- внесення місцевих органічних добрив (гній 30 т/га, солома, 

сидерат);  
- поєднання органічних добрив з мінеральними (Р40К60), які 

дозволені стандартами органічного виробництва (природні мінерали – 
фосфоритне борошно, сульфат калію); 

- рекомендована система удобрення для умов Полісся: гній 30 
т/га + N60Р40К60 (аміачна селітра, суперфосфат, хлористий калій). 

У системі захисту від шкідників та хвороб використовували 
біологічні препарати (актофіт, мікосан). Вегетаційний період 2012 
року був у цілому сприятливий для росту й розвитку картоплі. Рівень 
урожайності змінювався залежно від системи удобрення. На контролі, 
за умови відсутності органічних та мінеральних добрив, 
продуктивність картоплі становила 18,5 т/га. Заорювання сидеральної 
культури (редьки олійної) в поєднанні з соломою та підстилковим 
гноєм забезпечило отримання 25,2 т/га бульб (6,7 т/га приросту або 
36%). Внесення 40 кг/га діючої речовини фосфоритного борошна та 60 
кг/га сульфату калію на фоні органічних добрив, збільшило 
урожайність картоплі на 2,0 т/га (27,2 т/га). За внесення повної дози 
традиційних мінеральних добрив (N60Р40К60) сумісно з органічними, 
отримано максимальну продуктивність – 29,8 т/га. Відмінність між 
показниками врожайності за органічного виробництва і традиційною 
нормою добрив становила 2,6-4,6 т/га.  

Цей приріст, який отримано за присутності мінерального азоту в 
повній нормі удобрення хоч і відповідає достовірності досліду, але 
напрям наших досліджень передбачає покращення якісних показників 
у продукції. Вміст крохмалю в бульбах картоплі відповідав її сортовим 
особливостям. За органічних систем удобрення цей показник становив 
16,1-17,1%, а за внесення повної дози мінеральних добрив, 
спостерігалося зниження вмісту крохмалю до 13,2%. Уміст 
аскорбінової кислоти у бульбах мав вищі значення (13,8  мг/%) за 
органічної системи удобрення, тоді як за внесення N60Р40К60 він 
знизився до 11,9 мг/%. 
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Важливою складовою виробництва сільськогосподарської 
продукції є окупність затрат за певного рівня урожайності. За 
вирощування картоплі найбільша частка затрат – 40 і 20% припадає, 
відповідно, на придбання насіння та підстилкового гною. Решта – на 
технологічні операції по догляду за посівами, заробітну плату та 
придбання дизпалива. За умови внесення мінеральних добрив, затрати 
збільшуються ще на 10-12%. Оцінюючи вартість продукції за цінами 
2012 року, та враховуючи прогнозовану закупівельну ціну на 
органічну продукцію, яка за даними міжнародних експертів повинна 
бути вищою не менше ніж на 25 % проводимо розрахунки рівня 
рентабельності виробництва. Найвищий рівень рентабельності – 146% 
отриманий при застосуванні органічних добрив. Привнесення 
мінеральних добрив, дозволених стандартами органічного 
виробництва та традиційних, знизило даний показник до 131,7 і 
105,0% відповідно, хоча врожайність бульб картоплі була вища на 2,0 і 
4,6  т/га. 

Отже, вирощування картоплі за вимогами органічного 
виробництва на дерново глейовому супіщаному ґрунті за врожайністю 
бульб картоплі 25,2-27,2 т/га є економічно вигідним. Підвищення 
реалізаційної ціни на органічну продукцію на 25%, сприяє 
підвищенню рівня рентабельності культури на 14,3 - 41,0%. 
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We develop a simple model to estimate the proportion of chemical 

and biological nitrogen on the yield formation of winter wheat. 
Мы разрабатываем простую в использовании модель для оценки 

воздействия химического и биологического азота в почве на 
формирование урожая озимой пшеницы. 

1. Introduction 
Known nitrogen increase tests, i.e. experiments to determine the 
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yield Y(dt/ha) of winter wheat depending on the use of mineral (chemical) 
N-fertilizer  X(kg/ha) There are many modifications of these experiments 
with varying parameters: culture, soil quality and number of fields, and 
many more climatic characteristics, chemical form of nitrogen and its 
distribution to applying doses.  

For adaptation of the experimental material has generally enforced a 
quadratic approximation: 

Y (X)  =  AX2 + BX + C   (1) 
X (kg/ha) 57 167 187 207 227 247 
Y (dt/ha) 30,9 54,3 57,2 57,6 55,8 54,7 

Fig.1 
Field experimentsin 
Altendorf /1/ 
(Germany) 

 
 
 
 
 
 
 
 
In Fig.1  a 

good polynomial 
approximation, to 
describe the yield by the Function: 

Y (X)  =  -0,0012 X2 + 0,4849X + 6,8459   (2) 
If no chemical fertilizer is used (X = 0), remains in the example 

above, the residual income: Y (0) = 6.8459 t / ha, which is covered from 
other sources of nitrogen in the soil. 

2. The YEN - Plot 
The YEN- plot allows the biological and chemical nitrogen content 

of the yield formation to present separately. The yield Y (N)  is generally 
dependent on summaren plant available nitrogen N. This is composed of the 
current available mineralized nitrogen - Nmin (resulting from biochemical 
degradation processes of organic compounds, such as plant residues or 
straw), the biological nitrogen NBio (which is taken up, for example by 
atmospheric-N fixing soil bacteria and supplied to the plant roots), and the 
supplied in the form of chemical fertilizer nitrogen – X: 

N  =      Nmin + Nbio + X    (3) 
It is approximately the following cumulative relation: 

y(x) = - 0,0012x2 + 0,4849x + 6,8459 
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Y(N)  = Y  (Nmin + Nbio + X)  =  YA (Nmin) + YB (Nbio) + YC (X)   (4) 
Beginning of the last century and up to the time of the soil evaluation 

in Germany (1934), practically little or no chemical nitrogen was used, and 
the yield is essentially determined by the biological nitrogen and Nmin. The 
soil index (BZ), or with the resulting regional and deductions derived 
acreage AZ approximately has the same value as the dt/ha-yield of winter 
wheat. Theoretically, therefore, the N-curves, if they would have been taken 
in the early years, intersect at the abscissa x = 0 (ie, no additional chemical 
nitrogen) at a value of Y (0) = AZ. 

To make the experimental parameters for the N-curves comparable, 
it must be known, how much nitrogen is already avialable in the soil ba 
biochemical degradation processes (Nmin). By default, it is assumed that 
the individual N-enhancement curves shift by an amount corresponding to 
the difference of Nmin values, in parallel with X-axis (Fig. 2). 

 
Fig.2 

Field 
experiments 
in Altendorf 
(Germany) with 
respect  
to Nmin 

 
 
The Nmin 

values for 
ecological 
reasons must now be measured or calculated annually, to avoid over-
fertilization with nitrogen chemical. 

In the nitrogen increase test the value Nmin usually is interpreted as 
an additional part of the used chemical nitrogen. The measured (reduced) 
yield y is therefore plotted as a function of the total chemical nitrogen use x 
= (Nmin + X):   

y = f (x) = f (Nmin + X)               (5). 
In the example Fig. 3 which are listed from the Düngerfiebel 

(fertilize efficiently - YARA) results of a test of BASF (Limburgerhof, 
1986-1998) played in winter wheat /2/. The points correspond to the 
measured yield values. 
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Fig.3 

Nitrogen increase test 
in Limburgerhof 
1986-1998 /2/ 
(Germany)  

 
 
 
 
 
 
 
 
The experimental points of Figure 3 can be fitted in a good 

approximation by a quadratic equation y (x) = ax 2 + bx + c with the 
parameters: a = - 0.0011, b = 0.4286, c = 42.203 (solid line). 

3. Disskussion of Fig.3 
Area A - No use of chemical nitrogen (x = 0) For x = 0, i.e. if the use 

of chemical nitrogen is zero, the quadratic equation intersects the y-axis at a 
value c = 42,203 dt/ha. This gain value is the share of biological yield YB 
(Nbio, x = 0), which is determined solely by the biological nitrogen Nbio. 

Area B - Less use of chemical nitrogen (x = 10 to 30 kg/ha). In this 
area, the yield increases linearly with the use of chemical nitrogen (tangent 
function): y (x)  =  YB (Nbio, x = 0) + YC(x) = YB (Nbio, x = 0) + bx . 

Area C - Increased use of chemical nitrogen (x = 40 to 200 kg/ha) 
With the increasing use of chemical nitrogen x the yield increase is 

lower. The biological nitrogen Nbio (x) decreases, becouse the plants are not 
motivated, and lead about their roots in the soil less and less nutrients 
(mainly carbon from photosynthesis) for the development of the N-soil 
bacteria. The soil bacteria - for example the easily measurable atmospheric-
N fixing bacteria - are sometimes unemployed. As a result, the proportion of 
biological yield YB = YB (Nbio, x) with increasing use of chemical nitrogen x 
will become smaller. 

4. Calculation of the biological yield fraction YB = YB (Nbio, x). The 
total yield after the cumulative relation (4) is the sum of organic share YB = 
YB (Nbio, x) and  the chemical share:  YC (x) = YA (Nmin) + YC (X). The 
chemical yield component can be represented by the straight line function 
YC (x) = bx in case of the validity of the approach. Thus, the following 
applies: 

y (x)  =  ax2 + bx + c = YB (Nbio, x) + YC ( x ) = YB (Nbio, x) + bx    (6) 

y(x) = ax2 + bx + c 

YC (x) = bx 

YB (Nbio,x)  
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and after conversion 
YB (Nbio, x) = ax2 + bx + c – bx = ax2 + c  (7) 

The calculated share of biological yield YB (Nbio, x),  where x is a 
function of the chemical nitrogen application, also shown in Figure 3. In our 
example, the biological yield proportion of chemical nitrogen applications 
of 200kg/ha reached zero. 

The from the nitrogen increase tests (Fig. 3) calculated and graphed 
numerical values are summarized in the following table again. 

x y  y (x) YB (Nbio, x) YC ( x ) 

chemical measured Tangent Total Yield 
(dt/ha) 

Share 
(dt/ha) Share (dt/ha) 

N kg/ha Yield (dt/ha) Value Polynomic 
Approximation 

Biological 
Yield 

Chemical 
Yield 

0 42 42,30 42,302 42,30 0,00 
10 47 46,59 46,478 42,19 4,29 
20 51 50,87 50,434 41,86 8,57 
40 58 59,44 57,686 40,54 17,14 
60 63 68,02 64,058 38,34 25,72 
80 68,5 76,59 69,55 35,26 34,29 

100 73 85,16 74,162 31,30 42,86 
120 77 93,73 77,894 26,46 51,43 
140 80 102,30 80,746 20,74 60,00 
160 82 110,88 82,718 14,14 68,58 
180 83 119,45 83,81 6,66 77,15 
200 83 128,02 84,022 -1,70 85,72 
220 81 136,59 83,354 -10,94 94,29 
240 78 145,16 81,806 -21,06 102,86 

 
5. Calculation of the 

situation in Germany and 
Ukraine 

 
Fig. 5  
The average yield y 

(dt/ha) of winter wheat in the 
Ukraine and Germany for the 
past 6 years: 
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As shown in fig. 5, the yields for winter wheat in Germany and 
Ukraine are permanently different /3/. There are many factors which are 
responsible for these differences. For this purpose, in addition to the general 
soil fertility are mainly the different rainfall and other climatic conditions in 
winter and during the growing phase, the used wheat varieties, the culture of 
cultivation, the harvesting technology and in particular the high differences 
in the use of mineral fertilizers. We have tried to create the YEN-Charts for 
Germany and Ukraine, using only some available statistic reports /3,4/. 

 
The interpretation of these images is important in the future 

assessment and comparison of certain agrchemical and agrobiological 
activities in both countries. According to our calculations, the biological 
nitrogen in Germany has a share of only 10% in the formation of the total 
income, in the Ukraine the share is over 40%. 
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yC (x) = bx 
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YB (Nbio,x)  

yC (x) = bx 
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УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА СОРТІВ ВІВСА ЗАЛЕЖНО 
ВІД ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА 

ЧОРНОЗЕМАХ ПІВДЕННИХ СТЕПУ УКРАЇНИ 
 

Т.В. Качанова, к. с.-г.н 
Миколаївський національний аграрний університет  

 
Овес – один із найпоширеніших хлібних злаків у світі, зерно 

якого відрізняється високими кормовими та харчовими якостями. Одна 
з причин низької врожайності вівса в зоні Степу України – відсутність 
науково-обґрунтованої технології вирощування культури з 
урахуванням її біологічних особливостей [1, 2]. Беручи до уваги 
екологічну ситуацію, що склалася в державі, необхідно впроваджувати 
таку технологію вирощування вівса, яка б забезпечила не тільки 
підвищення його врожайності, але й отримання екологічно чистого 
зерна для виробництва дієтичних продуктів та продуктів дитячого 
харчування. Така технологія передбачає відмову від засобів хімізації, у 
зв’язку з цим важлива роль належить раціональному обробітку ґрунту, 
який би гарантував створення рихлої грудкуватої його структури, 
максимальне збереження вологи, очищення поля від бур'янів. 
Встановлення кращих умов при вирощуванні вівса дозволить 
забезпечити високу продуктивність рослин та стабільну по роках 
урожайність зерна.  

Метою наших досліджень було встановити особливості 
формування продуктивності та якості зерна вівса залежно відспособу 
обробітку ґрунту, доз мінеральних добрив та сортів для умов 
південного Степу України. 

Науково-дослідну роботу виконували в Миколаївському 
державному агарному університеті, експериментальну частину – на 
землях ПСП «Україна» Очаківського району Миколаївської області. 
Вивчали вплив способів обробітку ґрунту, доз мінеральних добрив на 
продуктивність сортів вівса Чернігівський 27 та Скакун. Ґрунтова 
відміна дослідної ділянки – чорнозем південний слабо змитий 
важкосуглинковий на карбонатному лесі із вмістом на 1 кг ґрунту: 14 
мг нітратного азоту (за Кравковим), 82 мг рухомого фосфору (за 
Чириковим) та 210 мг обмінного калію (за Чириковим), вміст гумусу – 
2,3-2,4 % (за Тюріним).  

Площа облікової ділянки – 25 м2, повторність триразова. 
Попередник – цукровий буряк. У досліді 1 під попередник вносили 
гній у нормі 20 т/га. Основний обробіток ґрунту проводили одразу 
після збирання попередника, при цьому полицевий обробіток 
передбачав оранку плугом ПЛН-5-35 на 20-22 см, а безполицевий – 
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дискування важкою дисковою бороною БДТ-7 на глибину 10-12 см. 
Через 14 днів на обох варіантах проводили культивацію на глибину 8-
12 см. Весняний обробіток включав у себе закриття вологи 
боронуванням та передпосівну культивацію на глибину загортання 
насіння. У досліді 2 основний обробіток ґрунту проводили одразу 
після збирання попередника (оранка на 20-22 см). Для удобрення 
застосовували аміачну селітру (N 34 %) та суперфосфат простий (Р 20 
%), які вносили згідно схеми досліду розкидним способом під 
передпосівну культивацію.  

Метеорологічні умови в роки досліджень суттєво різнились між 
собою порівняно з середніми багаторічними показниками, що в певній 
мірі позначилося на загальній продуктивності культури. Сума опадів 
за фактичну тривалість вегетації сортів в середньому за роки 
досліджень становила 142 мм або 92 % від кліматичної норми. У 2006 
році опадів випало 134 % до кліматичної норми, у 2007 і 2008 рр.– 
відповідно 45 і 96 %. Агрометеорологічні умови років досліджень, в 
основному, наближалися до середньобагаторічних показників, окрім 
2007 року, який виявився надзвичайно посушливим. У середньому за 
три роки спостерігали перевагу безполицевого обробітку, адже 
продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту по фазах вегетації 
культури тут було на 6-13 % більше, ця перевага встановлювалася за 
рахунок більшого накопичення вологи у верхніх шарах ґрунту. За 
використання безполицевого обробітку ґрунту коефіцієнт 
водоспоживання вівса зменшувався на 26,2 м3/т (у середньому по 
роках та сортах) [3]. 

У найбільш сприятливих за вологозабезпеченістю 2006 та 2008 
рр. вищу врожайність забезпечував сорт Чернігівський 27 – 1,88-2,65 
т/га у середньому по обох способах обробітку ґрунту, що на 6-12 % 
більше за врожайність сорту Скакун. У гостропосушливому 2007 році 
ця тенденція збереглася – Скакун поступався врожайністю сорту 
Чернігівський 27 на 9 %, але, як показали результати дисперсійного 
аналізу, ця різниця була у межах похибки досліду. 

Безполицевий обробіток ґрунту дозволив отримати врожайність 
зерна вівса на рівні 1,85-2,07 т/га залежно від сорту, при цьому приріст 
урожаю порівняно з оранкою становив 0,09-0,15 т/га (табл. 1). У 
гостропосушливі роки ця різниця зростала до 0,17-0,26 т/га на користь 
дискування. Найвищий рівень продуктивності забезпечив сорт 
Чернігівський 27. Способи обробітку ґрунту також впливали на 
накопичення білка в зерні вівса. Так, у середньому за 2006-2008 рр. за 
використання оранки кількість його в зерні складала 9,85 %, а при 
застосуванні дискування дещо зменшилася – на 0,4 абсолютних 
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відсотки і становила 9,45 % (у середньому по сортах). 
Таблиця 1 

Урожайність сортів вівса залежно від способів обробітку ґрунту, т/га 
(середнє за 2006-2008 рр.) 

Спосіб обробітку ґрунту (В) Сорт (А) Полицевий (контроль) Безполицевий 
Чернігівський 27 1,92 2,07 
Скакун 1,76 1,85 
НІР05, т/га: А – 0,08-0,15; В – 0,11-0,24; АВ – 0,11-0,24. 

 
У середньому за три роки досліджень умовний вихід білка був 

практично однаковим за полицевого та безполицевого обробітків 
ґрунту – відповідно 1,81 та 1,86 ц/га (у середньому по сортах). У 
розрізі сортів найбільшим цей показник виявився при вирощуванні 
сорту Чернігівський 27 – 2,01 ц/га, що на 17 % більше, ніж по сорту 
Скакун (середнє по способах обробітку). Максимальний умовний збір 
білка відмічено при вирощуванні сорту Чернігівський – 3,09 ц/га за 
безполицевого обробітку ґрунту. Визначення вмісту солей важких 
металів у зерні вівса показало, що їх кількість не перевищувала ГДК – 
це свідчить про екологічну чистоту та біологічну повноцінність зерна 
вівса, вирощеного при даних способах обробітку ґрунту в умовах 
південного Степу України.  

До завдань наших досліджень входило вивчення зміни урожаю 
зерна вівса залежно від дози мінеральних добрив та сортів. У 
середньому за три роки максимальну врожайність зерна отримали у 
варіанті, де вносили N90P60, вона складала 2,27 т/га, що більше за 
неудобрений варіант на 0,34 т/га та більше за варіант N60P40 на 0,20 т/га 
або на 18 % (у середньому по сортах). При внесенні N60P40 приріст 
урожаю зерна відносно до контролю був меншим – 0,14 т/га або 7 %. 
Таким чином, застосування мінеральних добрив у дозі N90P60 при 
вирощуванні вівса забезпечувало найвищий приріст урожаю (табл. 2). 

Таблиця 2  
Впливмінеральних добрив на врожайність сортів вівса, т/га 

(середнє за 2006-2008 рр.) 
Фон удобрення, кг д.р./га (В) Сорт (А) Без добрив – контроль N60  P40 N90  P60 

Чернігівський 27 1,97 2,12 2,36 
Скакун 1,89 2,01 2,17 
НІР05, т/га: А – 0,10-0,11; В – 0,12-0,13; АВ – 0,17-0,19. 

 
На врожайності зерна вівса позначилися також сортові 

особливості. При вирощуванні вівса на неудобреному фоні урожай 



 377

зерна по сортах був однаковим (різниця у межах похибки досліду). На 
удобрених фонах виявлено, що вищу врожайність формує сорт 
Чернігівський 27, отже, цей сорт більшою мірою реагує на поліпшення 
поживного режиму. В середньому за три роки зерно вівса сорту 
Чернігівський 27 за вирощування на фоні N90P60 відповідало за 
вимогами ДСТУ першому класу якості, а зерно сорту Скакун – 
другому класу якості.  

Таким чином, в умовах чорноземів південних Степу України 
для отримання екологічно чистого зерна вівса на рівні 1,9-2,1 т/га при 
розміщенні культури після цукрового буряка, удобреного гноєм (20 
т/га), необхідно проводити основний обробіток ґрунту дисковими 
знаряддями на глибину 10-12 см. При сучасному забезпеченні 
господарств мінеральними добривами оптимальною дозою їх внесення 
є N90P60 під передпосівну культивацію, перевагу слід надавати сорту 
Чернігівський 27. 
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Ю. Блажевич, к. с.-г. н, ст. н. сп. 
 Н.І. Мартинюк, аспірантка, 

 ННЦ «Інститут землеробства НААН 
 
Одним із проблемних питань агротехніки є контроль 

шкодочинності бур'янів у посівах сільськогосподарських культур. За 
даними наукових досліджень [1, 2 через недостатній захист посівів від 
бур’янів зниження продуктивності сільськогосподарських культур 
суцільного способу сівби може сягати 20-50 %, а широкорядних 
посівів - до 40-80 % від можливого рівня. Значні втрати врожаю 
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пояснюються тим, що одновидові посіви культурних рослин не 
витримують конкуренції з боку бур’янів за основні фактори життя.  

Варто відзначити, що проблема контролювання шкодочинності 
бур’янів у посівах обумовлена не лише належністю до різних 
біологічних родин, морфологічними особливостями, але й тим, що 
поява їх пролонгована в часі. Відповідно проведення одного, навіть 
високоефективного заходу не завжди забезпечує очікувані результати. 
Саме тому в сучасному інтенсивному землеробстві проблема зниження 
забур’яненості вирішується переважно шляхом застосування бакових 
сумішей гербіцидів різної дії. Для органічного землеробства 
найдоступнішими на сьогодні є агротехнічні заходи. 

Разом з тим, сучасні методи контролю забур’яненості, які 
адаптуються для органічного землеробства, доцільно доповнювати 
ефективними фітоценотичними заходами з урахуванням конкурентних 
можливостей самих культурних рослин. Це дасть змогу раціональніше 
використовувати біологічні особливості культур для запобігання 
негативному впливу бур’янів через надмірну та неконтрольовану їх 
кількість. Дослідження свідчать, що протибур’янова ефективність 
агротехнічних і фітоценотичних заходів зокрема, є вищою у 
агроценозах з висококонкурентними культурами (озиме жито, озима 
пшениця, озимий ячмінь, тритікале, ріпак), оскільки вони формують 
щільний стеблостій з великою площею листкової поверхні. До 
середньоконкурентних культур належать овес, кукурудза, ярий ячмінь, 
соняшник, люпин. Найменш конкурентоздатними щодо бур’янів є 
пшениця яра, зернобобові, льон [3]. Така диференціація викликана 
інтенсивністю формування оптичної щільності посівів і здатністю 
створювати дефіцит світла для бур’янів. Результати досліджень 
підтверджують, що оптично щільні посіви здатні самі надійно 
контролювати процеси забур’янення, зокрема однорічними видами 
бур’янів, упродовж вегетації [4-6].  

Тому, одним з шляхів зниження шкодочинності бур’янових 
угрупувань, прийнятних для органічного землеробства, є використання 
змішаних посівів. Термін «змішані посіви» означає спільні посіви двох 
і більше рослин на одній площі. Він не є синонімом словосполучення 
«ущільнені посіви», який вживають у розумінні вирощування у 
міжряддях однієї культури інших сільськогосподарських рослин [7].  

Дослідження згідно Програми наукових досліджень НААН 
«Наукові основи розвитку органічного виробництва 
сільськогосподарської продукції та механізми його функціонування в 
Україні» («Органічне виробництво сільськогосподарської продукції») 
виконували у стаціонарному досліді відділу обробітку ґрунту і 
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боротьби з бур‘янами (дослідне господарство "Чабани" Національного 
наукового центру "Інститут землеробства НААН"), що розташоване у 
північній частині Лісостепу України. Ґрунт стаціонарного досліду - 
сірий лісовий крупнопилувато-легкосуглинковий. На момент 
закладання досліду вміст гумусу у 0-20 см шарі склав 1,10-1,25 %, 
реакція ґрунтового розчину рНКСl 5,0, рухомих форм фосфору 12-14 і 
калію 10-12 мг на 100 г ґрунту. Дослідження проводили у 
експериментальній сівозміні з наступним чергуванням культур: 
овес+пелюшка – жито озиме+вика озима – пшениця яра+люпин 
вузьколистий – гречка. Облік бур’янів у досліді відповідно до 
встановленої методики [8] проводили два рази за вегетацію: на момент 
кущіння культур – кількісним методом, у фазі молочно-воскової 
стиглості – кількісно-ваговим методом. Результати обліку 
забур’яненості показали, що бур’яновий ценоз у змішаних посівах 
формували три групи бур'янів: зимуючі (триреберник непахучий 
Tripleurospermum inodorum, фіалка польова Viola arvensis, метлюг 
звичайний Apera spica-ventі); ранні ярі (редька дика Raphanus 
raphanistrum, гірчиця польова Sinapis arvensis, лобода біла 
Chenopodium album ); пізні ярі (плоскуха звичайна Echinochloa crus-
galli, галінсога дрібноквіткова Galinsoga parviflora); 

Протибур'янова ефективність агроценозів, які вивчали, 
виглядала наступним чином. Вівсяно-пелюшкова сумішка – агроценоз, 
де кількісний показник присутності бур'янів склав біля 70 шт/м2. При 
цьому, у структурі шкодочинного угрупування домінували пізні ярі 
види (переважно плоскуха звичайна), частка яких склала у середньому 
78 %. Зимуючі види складали біля 19 %, а ранні ярі - біля 3 % від 
загальної кількості бур'янів. У посіві вико-житньої сумішки було 
виявлено, що бур’янове угрупування складалось лише із зимуючих та 
пізніх ярих видів, а ранні ярі види бур’янів були відсутні. Загалом, 
частка зимуючої групи бур’янів склала у середньому 42 %, а участь 
пізніх видів відповідно   58 % від загальної кількості, присутніх у 
посіві. При цьому, пізня яра група була представлена переважно 
плоскухою звичайною, а із зимуючих видів приблизно в однаковій 
кількості зустрічались ромашка непахуча, фіалка, лобода, метлюг.  

У пшенично-люпиновому агроценозі присутність бур'янів у 
кількісному виразі склала в середньому 75 шт/м2: зимуючі види 
займали 30 %, відповідно 13 % припадало на ранні ярі і максимальна 
кількість бур'янів - 57 %, належала до групи пізніх ярих. Висока 
фітоценотична стійкість вико-житнього агроценозу підтверджується 
також співвідношенням між масою культурного компонента та масою 
бур’янів, що в цьому випадку склала 69:1, тоді як у вівсяно-
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пелюшкової 24:1, а у пшенично-люпинової - 10:1. Це пов’язано з тим, 
що посіви жита з викою і вівса з пелюшкою були вищими, ніж посів 
пшениці з люпином, мали кращу облистяність і, як наслідок, більшу 
оптичну щільність. 

Таким чином, за рівнем конкуренції з бур’янами досліджувані 
бобово-злакові сумішки можна розмістити у низхідному ряду: вико-
житня – вівсяно-пелюшкова – пшенично-люпинова. 
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Стрімке знищення біологічного різноманіття та гумусу в 

ґрунтах за низької культури землеробства призводить до щорічних 
втрат якості 10–15 млн. га сільськогосподарських земель на Планеті. 
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Рівень вмісту гумусу в українських ґрунтах знизився за останні 10 
років вдвічі! А рівень ерозії ґрунтів в деяких областях України 
відповідає значенням екологічної катастрофи. Українські ґрунти 
увійшли в стадію критичного шокового стану [1,506 с., 2,С. 6.]. 

Органічне землеробство – один із напрямів розбудови 
агросфери, яке ставить за мету відновити родючість ґрунтів. Як і в 
традиційному, так і в органічному землеробстві на живлення рослин 
впливають різні підходи: сівозміна, обробіток ґрунту, підживлення, 
біозахист посівів та ін. [3, С. 11–16; 4, С. 14–18; 5,  С. 18–23.]. 

Проте перехід до органічного землеробства потребує 
дотримання основних його принципів, а саме: досягнення 
бездефіцитного балансу органічної речовини і основних елементів 
живлення, ефективного контролю рівня забур’яненості і ступеня 
ураження рослин хворобами та шкідниками [6, 36 с; 7, С. 237; 8, 
200 с.]. Нині в умовах різкого дефіциту внесення відходів 
тваринництва та мінеральних добрив в ґрунти агроекосистем, доцільно 
застосовувати нову систему добрив, де, в певній мірі, альтернативою є 
використання зеленого добрива, соломи та іншої побічної продукції 
рослинництва. Для створення бездефіцитного балансу гумусу 
рекомендується вносити не менше 6 т/га органіки! При цьому 
орієнтовний склад соломи сільськогосподарських культур та 
рекомендовані дози азоту на 1 т соломи становлять 11 кг діючої 
речовини [9, С. 131139.] (табл. 1). 

Таблиця 1 
Орієнтовний склад соломи сільськогосподарських культур та 

рекомендовані дози азоту на 1 т соломи 
Склад соломи, % 

Культура суха 
речо-
вина 

вуглець (С) 
в сухій 

речовині 

азот (N) 
в сухій 

речовині 

C : 
N 

Рекомендоване 
додавання азоту 
на 1 т соломи, 

кг, д. р. 

Пшениця 
озима 86 40 0,50 80 11 

Жито 
озиме 86 38 0,45 85 11 

Тритикале 
озиме 86 40 0,48 85 11 

 
Мульчування поверхні ґрунту соломою та іншими рослинними 

рештками – стабільна тенденція в землеробстві. Цей захід оптимізує 
всі ґрунтові режими: водний, повітряний, тепловий і фітосанітарний, 
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що забезпечує в подальшому підвищення урожайності культур. 
Встановлено, що в господарствах Білоцерківського, Фастівського та 
Сквирського районів Київської області урожайність основної та 
побічної продукції тритикале озимого сорту Славетне за 2010–2012 рр. 
складала 4,7–5,8 і 6,1–6,9 т/га (рис. 1) і Коростенського району 
Житомирської області сорту Полянське – 2,50–4,80 т/га. 

Солома має вагоме екологічне значення для ґрунтів 
агроекосистеми: 

- утилізується величезна кількість органічної речовини, що 
мінералізується в ґрунті, елементи продуктів напіврозпаду цілком 
поглинаються ґрунтовим комплексом; 

- солома повторно включається до кругообігу мінерального і 
органічного живлення рослин для формування нової біомаси і 
вирощування нового врожаю; 

- солома, розкладаючись у ґрунті впродовж тривалого часу, не 
забруднює його високими концентраціями нітратного азоту, 
органічним фосфором і калієм; 

- сталий баланс надходження до ґрунту і витрат елементів 
живлення рослинами із соломи виключає вимивання рухомих 
елементів і винос їх із поверхневим стоком у водойми; 

- рівномірно розкидана в полі солома в спекотний літній час 
захищає ґрунт від пересихання і ущільнення; 

- внесення соломи в ґрунт сприяє розвитку ґрунтової фауни, що 
призводить до підвищеної активності бактерій, дощових черв’яків та 
інших живих організмів, які сприяють поліпшенню агрохімічних і 
фізичних властивостей ґрунту [10, 11; 158 с.]. 

 
Рис. 1. Урожайність основної та побічної продукції тритикале 

озимого сорту Славетне за роками 
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З’ясовано, що вміст органічної речовини, калію та фосфору в 
соломі тритикале озимого вищий, ніж в соломі пшениці та жита 
(табл. 2). 

Таблиця 2  
Вміст органічної та мінеральної речовини в соломі 

сільськогосподарських культур 
Вміст, кг/т 

Назва 
культури 

В
ол

ог
іс

ть
, %

 

органічна 
речовина заг. азот P2O5 К2О СаО MgO 

16 800±0,11 4±0,03 1,5 10,0 2,0 1,0 Зернові, 
в т. ч 
тритикале 
озиме 16 818± 0,63 6,5±0,01 1,98 15 1,8 0,69 

 
Технологія застосування соломи тритикале озимого сорту 

Славетне під формування посівів сої та гречки в умовах приватних 
підприємств Фастівського та Сквирського районів включає такі 
операції:  

- подрібнення соломи під час збирання врожаю; 
- після рясних опадів внесення азотних добрив з одночасним їх 

зароблянням дисковими знаряддями в 2 сліди; 
- попередня та передпосівна культивації; 
- сівба певної культури. 
З’ясовано, що з п’ятьма тоннами соломи з тритикале озимого на 

1 га ріллі надходить близько 30 кг азоту, 8 кг фосфору, 90 кг калію, 15 
кг кальцію, 5 кг магнію (цієї кількості елементів живлення, за 
винятком азоту, досить для отримання урожаю зерна понад 2 т/га). 

Своєчасно внесені азотні добрива разом із побічною продукцією 
тритикале зароблені в ґрунт зумовлюють підвищення продуктивності 
послідуючих культур. Встановлено, що на варіанті із застосуванням 
соломи з тритикале озимого (6 т/га) та аміачної селітри у дозі 60 і 90 кг 
діючої речовини урожайність зерна гречки посівної сорту Крупинка 
збільшувалася на 25 і 27,4 % та 19,2 і 30,7 %, ніж на контролі та 
варіанті із внесенням лише соломи, відповідно, а в агроекосистемах 
приватних підприємств Сквирського та Фастівського районів 
урожайність зерна культури збільшувалася на 47,1 і 52,9 й 66,7 і 73,3% 
та 15,8 52,6 й 29,4 і 70,6% відповідно  

Аналогічні результати були отримані в агрофітоценозі сої сорту 
Мрія, які підтвердили ефективність пролонгованої дії комплексного 
застосування побічної продукції тритикале озимого та азотних добрив 
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у дозі N60 і N90. Позитивний вплив був відмічений, зокрема під час 
визначення площі листкової поверхні сої, нодулюючої здатності 
бобово-ризобіальої системи та урожайності зерна. Утворення 
бульбочок на коренях рослин сої на контролі та варіанті із 
застосуванням лише соломи відбувалося повільно або ж вони зовсім не 
утворювалися, порівняно з нодулюючою здатністю бобово-ризобіальої 
системи на варіантах із внесенням соломи та азотних добрив у дозі N60. 

Отже, результати досліджень, проведених в межах 
Придніпровської височини підтвердили ефективність комплексного 
застосування соломи та «стартових» доз азотних добрив на посівах 
круп’яних і зернобобових культур плодозмінної сівозміни, що 
відображається в підвищенні урожайності зерна [12, 92–93 с.]. 
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У світовому виробництві картоплі спостерігається стійка 

тенденція збільшення виробництва картоплі для переробки та 
розширення світової торгівлі картоплепродуктами [3, с.197-205;4, c. 7, 
9]. Однією з головних причин низької ефективності переробки 
картоплі є відсутність вітчизняної сировини із заданими 
характеристиками за доступними цінами. Недостатня кількість 
високопродуктивного насіннєвого матеріалу обумовлена, насамперед, 
зменшенням обсягів виробництва насіннєвого матеріалу, вирощеного в 
сприятливих умовах з низьким інфекційним навантаженням, 
відсутністю технологічного регламенту виробництва оригінального, 
елітного посадкового матеріалу. Як наслідок, значна кількість 
виробників картоплі використовують малопродуктивні посадочні 
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бульби, уражені збудниками хвороб. 
Виробництво картоплі, придатної для переробки, не сформовано 

як цільовий високоефективний напрямок. Промислова переробка 
визначає свої спеціальні вимоги до картоплі, технології її обробітку та 
зберігання. Придатність картоплі як сировини для переробки 
визначається умовами вирощування, збирання, зберігання. 
Перспективним напрямом у зниженні втрат і збереженні якості 
товарних і насіннєвих бульб впродовж всього періоду використання є 
застосування екологічно безпечних технологій з використанням 
обробки бульб і рослин захисно-стимулюючими засобами 
мікробіологічної природи [1,с.4-6;3, с.197-205;5-7,11]. 

Широкий арсенал біологічних засобів, пропонованих на 
сучасному ринку, вимагає пошуку найбільш ефективних препаратів, 
здатних максимально проявляти потенційні імуно-індукторні 
властивості не тільки при зберіганні продовольчої картоплі, але й для 
отримання більш якісного посадкового матеріалу. Метою досліджень 
було  обґрунтування ефективності біопрепаратів для отримання 
картоплі з високими показниками  якості, в тому числі лежкоздатності. 
Завданням було удосконалення технології отримання та зберігання 
якісної насіннєвої та продовольчої картоплі, спрямоване на одержання 
садивних бульб, які б відзначалися високими сортовими та посівними 
якостями. 

Методики польових досліджень та досліджень при зберіганні 
картоплі – загальноприйняті [2,с.5-11; 8,10]. Використовували 
біопрепарати Планриз (на основі бактерій Pseudomonas fluorescence 
АР-33, титр-2,5×109 кл/мл),  Діазофіт - бактеріальне азотне добриво 
(діюча речовина - бактерії Agrobactеrium radiobacter, титр-4-6×109 

кл/мл),  Фосфороентерин – на основі фосформобілізуючих бактерій 
Enterobacter nimipressuralis  32-3 (ФМБ- фосфоромобілізатор, титр-
6×109 кл/мл), які були виготовлені у біолабораторії Державної 
інспекції захисту рослин Львівської області. Посадки картоплі 
(ранньостиглий сорт Скарбниця та середньостиглий сорт Лілея), 
враховуючи несприятливі дощові погодні умови Львівщини 
(Жовківський район), проводили весною (у третій декаді квітня (27-30 
квітня), другій (12-15 травня) і третій (29-30 травня)  травня). 
Препаратами Планризом, Фітоцидом, Діазофітом та Фосфоентерином 
та Ридомілом Голд МЦ обробляли спочатку бульби перед садінням, 
пізніше рослини в період бутонізації та цвітіння, бульби перед 
закладанням на зберігання. Схема досліду: а) контроль – обробка 
водою, б) біологічний контроль – Фітоцид, р., на основі Bacillus 
subtilis, титр 1,0×109 - 1,0×1010  КУО/см3,  ПП « БТУ-Центр», Україна, 



 387

н.в.- 2 л/га;  в) хімічний еталон (Ридоміл Голд МЦ 68 WG, в.г., 2,5 л/га) 
г) обробка біопрепаратом Планриз в.с. (1,0; 1,5; 2,0; 2,5  л/га), д) 
Планриз+Діазофіт+ФМБ (1,0+0,2+0,2 л/га), (1,5+0,2+0,2 л/га), 
(2,0+0,2+0,2 л/га). (2,5+0,2 +0,2 л/га), є) Планриз, в.с.+Ридоміл Голд 
МЦ 68 WG, в.г. (2,0+2,5 л/га). Збирання врожаю проводили в 3-й 
декаді серпня – 2-й декаді вересня і зберігали 7-8 місяців (до посадки) 
в сховищах без  штучного охолодження. Дослідження біопрепаратів 
проводили у 4-х районах Львівської області, які відрізняються за 
своїми ґрунтово-кліматичними умовами: зона Полісся (Радехівський 
район), зона Лісостеп (Жовківський район), зона Передгір'я Карпат 
(Стрийський район), зона Карпати (Сколівський район). 

Наші дослідження, проведені в умовах чотирьох ґрунтово-
кліматичних зон Львівської області показали, що врожайність 
картоплі, її товарна якість, пошкодження шкідниками та збудниками 
хвороб залежать як від сорту, так і від строку садіння, і від ґрунтово-
кліматичної зони  вирощування [5-7].  

Протягом трьох років досліджень найвищий загальний і 
товарний врожай бульб одержували у всіх чотирьох грунтово-
кліматичних зонах Львівської області від першого строку садіння, 
тобто в третій декаді квітня. Третій строк – третя декада травня -  
виявився непридатним. 

Дані таблиці свідчать, що найвищий валовий і товарний врожай 
картоплі можна одержати в умовах Львівського Західного Полісся при 
садінні бульб у другій половині квітня. При запізненні садіння і сорт 
Лілея і сорт Скарбниця формують нижчі, але достатньо високі врожаї. 
Третій строк садіння (друга половина травня) непридатний для обох 
сортів.  

Сорт Скарбниця виявився більш динамічним для вирощування в 
зонах  Західного Полісся і Західного Лісостепу. Навіть перенесення 
строків посадки сорту на першу половину травня суттєво не вплинуло 
на урожайність та товарність бульб. Для вирощування у зоні 
Передгір’я Карпат більш придатний сорт Лілея. Але на фоні високих 
показників валової врожайності спостерігається зниження товарності, 
що призводить до підвищення собівартості бульб на стадії їх доробки 
до товарних кондицій. Умови Карпат виявились найменш придатними 
для промислового вирощування картоплі (валова врожайність 
становила в середньому 17,31-27,83 т/га проти 33,53-43,34 т/га, 
товарна врожайність – 12,25–21,48 проти 25,45–34,4 т/га у інших трьох 
зонах найоптимальнішого строку посадки), але в цих умовах більш 
пластичним виявився ранній сорт Скарбниця квітневого терміну 
посадки. Запізнення із садінням для цього регіону неприпустимо. 
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Як було зазначено вище, не оптимізований вплив абіотичних та 
біотичних факторів на формування бульб у загальному комплексі 
призводить до порушення біологічних законів і вносить істотні 
корективи у господарські і товарознавчі властивості одержаної 
продукції. На нашу думку не доцільно здійснювати дослідження 
ефективності сорту або прийомів його вирощування на стадії 
одержання врожаю. Картопля споживається населенням протягом 10 
місяців після збирання врожаю. Цей важливий період споживання 
характерний не покращенням якості бульб, а погіршенням. Тому 
завдання полягає у тому, щоб максимально загальмувати процеси 
гідролізу і старіння бульб, створити  умови для зниження кількісних і 
якісних витрат. Це легше зробити у тому випадку, якщо технологія 
вирощування врожаю буде направлена не тільки на його підвищення, а 
й на покращення лежкоздатності бульб. 

Застосування біопрепаратів певною мірою вирішує питання 
екологізації навколишнього середовища, отримання якісного урожаю, 
біоремедіації грунтів та біологічного вирощуванні здорової картоплі. 
Застосування Планризу та Планриз+Діазофіт+ФМБ призвело до 
збільшення загальної кількості мікроорганізмів в ґрунті  порівняно з 
контролем в 1,5-2,2, з біологічним контролем – в 1,2-1,5, з хімічним 
контролем – 1,2-1,9 рази,  збільшення чисельності сапротрофних 
мікроорганізмів, що ефективно конкурують з фітопатогенами. 
Порівняно з контролем (3,7 - 8,6 тис./г) застосування Планризу  та 
Планриз+Діазофіт+ФМБ також знизило інфекційне навантаження 
бульб фітопатогенами (відповідно 0,6 -2,2 тис./г та 0,9 -2,4 тис./г). 

Найпоширенішими хвороботворними мікроорганізмами при 
зберіганні картоплі виявились збудники бактеріальної (Pectobacterium 
carotovorum subsp. carotovorum   (Jones 1901) Hauben et al. 1999 emend. 
Gardan et al. 2003), фомозної (Phoma exigua  Desm.)  та фузаріозної 
(Fusarium spp.) сухих гнилей. Із загальної кількості гнилей частка 
мокрої бактеріальної гнилі складала 17,6-22,6%, фомозної – 13,5-
16,1%, сухої фузаріозної – 61,3-67,6%. Застосування препаратів 
біологічного  (Планриз, Фітоцид, Діазофіт та Фосфоентерин) 
спрямування для обробки бульб перед садінням, рослин в період 
бутонізації та цвітіння, бульб перед закладанням на зберігання сприяло 
зниженню ураження збудниками хвороб в середньому в 1,6-2,9 рази.   

В середньому по сортах та строках посадки урожайність 
картоплі  при застосуванні Планризу, Діазофіту та ФМБ перевищувала 
контроль у 1,4-1,7 раз. Відповідно вихід стандартної частини у 
контролі (обробка водою) становив  66,6-74,8%, у біологічному 
контролі (Фітоцид) – 76,3-79,9%, при обробці досліджуваними 
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біопрепаратами - 75,3 – 90,2%. Також при обробці картоплі 
біопрепаратами вихід нестандартної продукції зменшувався порівняно 
з контролем у 2,0-2,3 рази. 

Обробка рослин Планризом сприяє зменшенню утворення 
дрібних бульб – 5,0-11,9 проти 6,1-14,9% у контролі, механічно 
пошкоджених – 0,8-2,8 проти 2,0-5,1%, хворих – 3,3-6,7 проти 9,4-
16,1%, тобто вихід нестандартної частини зменшується. 

Найбільший вихід стандартної продукції за рахунок  найменшої 
кількості дрібних, механічно пошкоджених та хворих бульб  був при 
обробці картоплі біопрепаратами Планриз+Діазофіт+ФМБ у 
співвідношенні 2,5+0,2 +0,2 л/га.  

Порівняно з обробкою одним хімічним фунгіцидом при обробці 
рослин  сумішшю з Планризом (Планриз, в.с.+Ридоміл Голд МЦ 68 
WG, в.г. (2,0+2,5 л/га)) в середньому вихід стандартної частини 
становив 70,1-87,1% проти 81,0-87,2%. Особливо помітна антистресова 
дія біопрепаратів на рослинах за 2-м строком посадки. Так, у сорту 
Лілея вихід нестандартної частини у варіанті  Ридоміл Голд з 
Планризом становив 19,0% проти 29,9% з  одним фунгіцидом, у сорту 
Скарбниця – 15,0 проти 24,4% відповідно. Також в 1,5-2,7 раз було 
менше дрібних бульб, механічно пошкоджених та пошкоджених 
хворобами. 

Найоптимальнішою виявилась посадка картоплі у третю декаду 
квітня, тоді як посадка у другу декаду травня сприяла збільшенню 
розвитку хвороб при зберіганні (розвиток фузаріозної гнилі у сорту 
Лілея збільшився у 1,8 раз, у сорту Скарбниця – в 1,3 рази, розвиток 
бактеріальної гнилі у сорту Скарбниця – у 2,2 рази).  

Мікроорганізми – антагоністи, які є основою біопрепаратів, 
мають ріст регулюючі, імуномодулюючі та антистресові властивості, 
що сприяють кращому розвитку рослин та отриманню якісної, 
лежкоздатної продукції [1,6,9,12]. Застосування біопрепаратів 
Планризу, Діазофіту та Фосфоентерину (перед садінням,   пізніше 
рослин   в  період бутонізації та після цвітіння, а також бульб перед 
закладанням на зберігання) сприяло зниженню втрат картоплі 
(природних, від хвороб, від паростків) при зберіганні порівняно з 
контрольними варіантами при різних строках посадки та в обох сортів. 

Найпоширенішими патогенними мікроорганізмами при 
зберіганні картоплі виявились збудники бактеріальної (Pectobacterium 
carotovorum subsp. carotovorum   (Jones 1901) Hauben et al. 1999 emend. 
Gardan et al. 2003), фомозної (Phoma exigua  Desm.)  та фузаріозної 
(Fusarium spp.) сухих гнилей).  

Із загальної кількості гнилей в середньому частка мокрої 
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бактеріальної складала 10,2-22,6%, фомозної – 6,7-16,1%, сухої 
фузаріозної – 61,3-79,5%. Застосування препаратів біологічного  
(Планриз, Фітоцид, Діазофіт та Фосфоентерин) спрямування для 
обробки бульб перед садінням, рослин в період бутонізації та цвітіння, 
бульб перед закладанням на зберігання сприяло зниженню ураження 
збудниками хвороб в середньому в 1,6-2,9 рази.   

Найоптимальнішою виявилась посадка картоплі у третю декаду 
квітня, тоді як посадка у другу декаду травня сприяла збільшенню 
розвитку хвороб при зберіганні (розвиток хвороб збільшувався в 1,3-
5,0 раз). 

Найменший загальний розвиток хвороб порівняно з контролем 
(без обробки), біологічним контролем (Фітоцид) та хімічним еталоном 
(Ридоміл Голд) спостерігався за застосування Планризу в концентрації 
2,0-2,5 л/т та композиції біопрепаратів Планризу, Діазофіту та 
Фосфоентерину (2,0-2,5+0,2+0,2 л/т).  

Таблиця  
Врожайність (т/га) картоплі залежно від сорту, ґрунтово-кліматичної 

зони вирощування і терміну садіння, 2009-2011 рр. 
Термін посадки 

Третя декада квітня Друга декада травня Третя декада травня* 
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Сорт Лілея 

Західне 
Полісся 38,41 33,10 85,6 261,2 21,29 78,1 5,18 0,46 0,9 

Західний 
Лісостеп 37,03 30,33 81,4 328,5 26,64 80,5 11,10 5,52 49,7 

Передгір’я 
Карпат 43,34 32,80 75,1 320,2 23,6 73,2 23,09 14,48 62,7 

Карпати 17,31 12,25 70,0 153,1 9,92 64,4 6,11 2,59 42,4 
Сорт Скарбниця 

Західне 
Полісся 40,39 34,90 86,0 31,41 24,87 79,0 10,31 4,67 45,3 

Західний 
Лісостеп 37,65 32,16 85,3 37,56 30,27 80,1 19,04 10,28 53,8 

Передгір’я 
Карпат 33,53 25,45 76,1 33,00 23,34 70,6 23,44 13,05 55,7 

Карпати 27,83 21,48 76,5 20,86 14,76 70,3 14,32 9,28 64,8 
* Примітка: дані за 2009 рік 
 
За сумісного застосування Планризу з Ридомілом Голд  

порівняно із одним фунгіцидом спостерігалось значне зниження 
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показників ураженості (у сорту Лілея при першому терміні посадки  з 
4,3 до 2,9%, при другому – з 7,1 до 4,8%). Аналогічно у сорту 
Скарбниця розвиток хвороб зменшився в 1,7 та 1,4 рази відповідно.  

Вирощування картоплі без обробки хімічними та біологічними 
препаратами для захисту від хвороб призводить до формування 
низького урожаю. Найбільш доцільно застосовувати для захисту 
картоплі від хвороб, що уражують рослини в полі та бульби в сховищі, 
мікробіологічні препарати Планриз+Діазофіт+ФМБ в суміші 2,0-2,5 
+0,2+0,2 л/га. При відсутності Діазофіту і ФМБ для обробки посівів 
необхідно застосовувати Планриз+Ридоміл Голд МЦ68 в суміші 
2,0+2,5 л/га, а при завантаженні бульб у сховище обробити бульби 
Планризом з розрахунку 2 л розчину на 1 т продукції. 
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Одним з основних положень органічного землеробства є 

планування та організація біологічних процесів, що базуються на 
природних екосистемах з використанням їх внутрішніх ресурсів [1]. 
Відновлення комплексу ґрунтових процесів, притаманних ґрунту в 
цілинному стані, забезпечить нормальне функціонування природного 
кругообігу речовини та енергії і сприятиме стійкості агроландшафту. 

Тривале використання ґрунтів призводить не тільки до змін 
його властивостей, а й до порушень перебігу процесів у ньому. У 
деяких випадках зміни настільки суттєві, що визначення початкового 
природного стану ґрунту значно ускладнено. Водночас формування 
комплексу ґрунтових процесів, що значно відрізняються від цілинних, 
може призвести до втрати стійкості агроландшафтів і порушення 
природного кругообігу. Саме тому визначення природного стану 
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ґрунту та його ідентифікація, тобто встановлення таксономічної 
приналежності, є актуальним завданням на шляху до впровадження 
органічного землеробства. 

Сукупність процесів, що протікають в ґрунті, визначає його 
основні властивості, у тому числі родючість. В свою чергу, ґрунтові 
процеси залежать від факторів ґрунтотворення – зовнішніх чинників, 
що впливають на формування та стабільне існування ґрунту. Тому 
визначення комплексу природних ґрунтових процесів можна досягти 
шляхом встановлення умов ґрунтотворення, що його зумовлює. 

Основними чинниками, що впливають на формування процесів 
та властивостей ґрунту, є материнські породи, рельєф, клімат та живі 
організми. Вони можуть бути виражені кількісними та якісними 
показниками. Використовуючи генетичний принцип ґрунтознавства, 
можна створити модель зв’язку між факторами грунтотворення і 
характеристиками ґрунту. Завданнями такої моделі є встановлення 
таксономічної приналежності ґрунту та розробка подальших 
рекомендацій щодо заходів відновлення ґрунтів. 

Материнська порода є основою формування ґрунту і визначає 
його механічні властивості, водно-повітряний режим, вміст поживних 
речовин, структурність, агрохімічні показники тощо. Кількісними 
характеристиками материнської породи є механічний склад, 
мінеральний склад та їх розподіл по профілю. 

Рельєф впливає на експозицію ґрунту, а крутизна схилів на 
інтенсивність ерозії. Також від рельєфу залежить глибина залягання 
підземних вод. Фактор рельєфу кількісно виражається через 
морфометричні показники. Це можна реалізувати за допомогою 
використання цифрових моделей рельєфу (ЦМР). 

Клімат впливає на тепловий та повітряно-водний режими, 
інтенсивність водної та вітрової ерозії, характер диференціації 
ґрунтового профілю тощо. Клімат кількісно виражається через 
показники сонячної радіації, температури, кількості опадів, напряму та 
сили вітру. Дані про клімат отримуються з метеостанцій та 
екстраполюються на дану територію.  

Роль живих організмів, що впливають на ґрунтотворення, слід  
розглядати як сукупний вплив рослин, тварин грибів та 
мікроорганізмів. Рослини є первинними продуцентами та важливим 
джерелом органічної речовини. Тварини трансформують органічну 
речовину та розпушують ґрунт. Гриби та мікроорганізми є переважно 
редуцентами органічної речовини, також серед них зустрічаються 
азотфіксатори. Кількісними показниками, що описують живих 
організмів, можуть виступати загальна біомаса та біорізноманітність. 
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Також необхідно враховувати зміну типу рослинності в результаті 
створення агроландшафту. Заміна деревної (Полісся) або дернинно-
злакової (Степ) природної рослинності на сільськогосподарські 
культури може вплинути на загальний процес ґрунтотворення. 

Розрахунок впливу факторів ґрунтотворення на формування 
певного виду ґрунту необхідно проводити в першу чергу для 
плакорних ґрунтів. Це пояснюється наступними причинами: по-перше, 
ці ґрунти, як зональні, найкраще досліджені, по-друге, плаский рельєф 
спрощує обрахунки моделі, по-третє, відсутній вплив підземних вод. 
Також для привододільних ділянок можна проводити екстраполяцію 
ґрунтового покриву, використовуючи інформацію про цілинні або 
малозмінені ґрунти природоохоронних територій, розташованих в 
даному регіоні. Використовуючи цей метод, можна отримати більше 
інформації про взаємодію таких факторів ґрунтотворення як 
материнська порода, рельєф та клімат в межах певної території. 

Для практичної реалізації даної моделі і впровадження її у широке 
використання доцільно застосовувати геоінформаційні системи з певними 
модифікаціями [2, с. 19]. Геоінформаційна система як програмний 
продукт має ряд переваг при виконанні такого роду завдань. По-перше, 
адаптованість до роботи з геореферованими даними. Всі розрахунки 
проводяться з урахуванням реальних площ, кутів та кулястості поверхні 
Землі. По-друге, можливість використання шарів з інформацією та баз 
даних, як внутрішніх, так і зовнішніх. По-третє, наявність підсистеми 
маніпуляції даними та їхнього аналізу [2, с.23]. По-четверте, наочність та 
інтерактивність при роботі з програмою, що дозволяє здійснювати 
контроль на кожному етапі реалізації моделі. 

Модифікації традиційної геоінформаційної системи можуть 
полягати у приєднанні до підсистеми маніпуляції даними експертної 
системи або системи підтримки прийняття рішень. Це спеціально 
розроблені програмно-алгоритмічні модулі, що містять бази знань та 
механізми логічного вирішення поставленої задачі. У даному випадку 
вони допоможуть здійснювати розрахунки результатів взаємодії 
факторів ґрунтотворення, визначати характер та інтенсивність 
ґрунтових процесів і кількісні показники стану ґрунту. 

 
Література 

1. Постанова Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року 
стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів 
/ Рада Європейського Союзу. – Офіц. вид. – Люксембург:, 2007. – С. 8. 

2. Самойленко В.М. Географічні інформаційні системи та 
технології: підручник / В. М. Самойленко. – К.: Ніка-Центр, 2010. – С. 
19, 23. 



 395

ПРИДАТНІСТЬ СОРТІВ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР СЕЛЕКЦІЇ 
СКВИРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ІАП НААН ДЛЯ 
ВИКОРИСТАННЯ В ОРГАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 
 

А.В. Вдовиченко, к.с.-г.н.,  
Сквирська дослідна станція ІАП НААН, 

Ю.В. Терновий к.с.-г.н., Г.Г. Мельник, О.М. Панчук  
Інститут агроекології і природокористування НААН 

 
Цінність овочевих культур на відміну від інших 

сільськогосподарських рослин полягає в наявності ніжних соковитих 
органів, які людина споживає в свіжому та переробленому вигляді. До 
таких органів відносять видозмінені соковиті корені (морква, буряк 
столовий, селера, редька), стебла (спаржа), ніжні та ароматизовані 
листки (капуста, цибуля, петрушка, кріп), м’ясисті плоди (помідор, 
огірок, перець), зерна у фазі молочної стиглості (кукурудза цукрова, 
горох і квасоля овочеві) та інші культури. Ці частини рослин багаті в 
першу чергу вітамінами вуглеводами та мінеральними солями. Чим 
ніжніші, соковитіші і багаті вітамінами органи, тим більш привабливі 
вони для споживання особливо у свіжому вигляді. Але такі органи 
привабливі не тільки для людини, а є і добрим середовищем для 
живлення, розмноження та взагалі життєдіяльності патогенної 
мікрофлори, також можуть накопичувати нітрати, важкі метали та 
радіонукліди. Для забезпечення цілісності та якості врожаю овочевих 
культур використовується безліч хімічних засобів захисту, які несуть 
загрозу не тільки шкідливим організмам, але і людям. Тому, 
актуальність вирощування овочевої продукції із застосуванням 
природних засобів захисту та живлення на даний час очевидна.  

В усьому світі, як спосіб отримання високоякісної екологічно 
безпечної сільськогосподарської продукції використовують органічне 
виробництво. Основою системи управління органічним 
рослинництвом є належне управління родючістю ґрунту, підбір видів 
та сортів, багаторічна сівозміна, вторинне використання матеріалів та 
відповідні технології обробітку ґрунту. Використання додаткових 
добрив, засобів покращення ґрунту та засобів захисту рослин можливе 
лише за умови, якщо вони сумісні з цілями та принципами органічного 
виробництва. 

Загальні принципи органічного виробництва відносно посівного 
матеріалу: 

 виробництво продукції рослинництва і тваринництва з 
урахуванням місцевих умов; 



 396

 виключення застосування ГМО, похідних ГМО або 
продуктів, вироблених генетично модифікованими організмами, за 
винятком ветеринарних медичних продуктів; 

 підтримка здоров’я рослин профілактичними заходами, 
такими як вибір відповідних видів і різновидів, стійких до шкідників і 
хвороб, відповідна сівозміна, механічні та фізичні методи і захист 
природних ворогів шкідників; 

 для виробництва інших продуктів, крім насіння та 
вегетативного садивного матеріалу, слід використовувати лише 
насіння та вегетативний садивний матеріал, отримані методами 
органічного виробництва. Тобто, материнську рослину для насіння та 
батьківську рослину вегетативного садивного матеріалу було 
вирощено згідно вимог органічного виробництва, принаймні протягом 
одного покоління, або, у випадку багаторічних культур, протягом двох 
вегетаційних періодів [Постанова Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 
2007 року стосовно органічного виробництва і маркування органічних 
продуктів, та скасування Постанови (ЄЕС) № 2092/91]. 

Асортимент овочевих культур, що вирощують в нашій країні, 
включає біля 70 видів. Кожна культура відрізняється специфічними 
біологічними особливостями і має певні вимоги до умов зовнішнього 
середовища. Разом з тим деякі рослини мають і деякі спільні 
властивості. Це дозволяє групувати їх за певними ознакам, полегшує 
вивчення особливостей росту і розвитку, а також відношення до умов 
навколишнього середовища. 

Сквирська дослідна станція ІАЕП НААН оригінатор близько 40 
сортів і гібридів 11 видів овочевих культур створених за останні 25 
років. Широкої популярності набули сорти кукурудзи цукрової 
Брусниця, Русалка, моркви Квітневська, буряка столового 
Делікатесний, гороху овочевого Селена, Вікма, Стригунок, квасолі 
овочевої Присадибна, Тосик, Українка, капусти білоголової 
ранньостиглої Нісса та гібрид огірка Сквирський. Тримають високу 
планку попиту і сорти селекції 40-50-х років: морква Шантене 
сквирська, цибуля Сквирська і редька посівна Сквирська чорна. Всі 
сорти адаптовані до умов вирощування правобережного Лісостепу 
України. 

При створенні нових генотипів особлива увагу приділяли 
біохімічним властивостям, смаковим якостям, стійкості до основних 
патогенів, стабільності отримання якісного врожаю. На початку 90-х 
років проведена довготривала робота по зниженню властивостей 
коренеплідних культур накопичувати нітрати. Згідно проведених 
спостережень протягом останніх 10 років такі бобові культури як 
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квасоля та горох овочеві, особливо сорти селекції Сквирської 
дослідної станції давали значно більшу врожайність насіння без 
застосування хімічних засобів захисту проти бур’янів, які сильно 
пригнічували ріст та розвиток культурних рослин. Гербіциди вдалося 
повністю замінити додатковими механічними операціями по 
знищенню бур’янів (прополкою, рихленням). 

Що стосується коренеплідних культур – моркви (Шантене 
сквирська, Квітневська), буряка столового (Делікатесний, Зміна), то на 
них також вдалося відійти від хімічних засобів захисту завдяки 
використанню комплексу біологічних препаратів (Біокомплекс-БТУ, 
Гуміфілд, Бітоксибацилін та ін.) та механічного знищення бур’янів. 

Це звичайно збільшило собівартість виробленої продукції, але 
значно підвищило якість насіння. Створений на Станції гібрид огірка 
Сквирський характеризується високою стійкістю проти переноспорозу 
та має високі смакові якості. Всього за рядом показників (стійкістю 
проти хвороб та шкідників, придатністю до безгербіцидних технологій 
вирощування) нами було відібрано ряд овочевих культур їх сортів і 
гібридів, зокрема, цибуля Сквирська, морква Шантене сквирська, 
Квітневська, Сквирянка F1, редька зимова Сквирська чорна, буряк 
столовий Делікатесний, Зміна, капуста білоголова Веснянка, Нісса, 
капуста червоноголова Олена, перець солодкий Обрій, Данко, огірок 
Сквирський F1, кукурудза цукрова Брусниця, Роксолана F1, горох 
овочевий Стригунок, Селена, Вікма, квасоля Присадибна, Українка, 
Тосик, селера коренеплідна Цілитель та ін. Дані овочеві культури 
характеризуються високим господарським та біологічним потенціалом 
і відповідають основним критеріям застосуванню в органічному 
виробництві. 

 
 

ВПЛИВ БІООРГАНІЧНОГО ДОБРИВА ФОСФОГУМІНУ НА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ ОГІРКІВ 
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Інститут сільськогосподарської мікробіології  

та агропромислового виробництва НААН 
 
Вирощування більшості сільськогосподарських культур вимагає 

внесення додаткових елементів живлення. Одним із таких елементів є 
фосфор. У більшості випадків цей елемент вносять у вигляді 
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мінеральних добрив. Але даний захід є як високозатратним, до того ж, 
ступінь засвоєння рослинами діючої речовини з добрив не перевищує 
20 %. Іншим шляхом є застосування органічних добрив, але вміст у 
них доступних фосфатів є занизьким [1, с. 107]. 

З метою вирішення даної проблеми в Інституті 
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва 
НААН розроблено технологію компостування органічної речовини з 
місцевими фосфоритами, яка дозволяє отримувати біоорганічне 
добриво (Фосфогумін), з підвищеним вмістом лабільних Р2О5 [2, 3].  

Для компостування використовували чотири компоненти: гній 
великої рогатої худоби (ВРХ), фосфоритне борошно, активну 
фосфатмобілізувальну бактерію Pseudomonas putida 17 [4] та 
вермикультуру. Оптимальним поєднанням компонентів 
вермикомпостування гною ВРХ, є внесення до компосту 
фосфоритного борошна у кількості 10 % від маси гною і бактеріальної 
суспензії P. putida 17 на рівні 8 х 10 6 клітин на кілограм субстрату з 
тривалістю компостування три місяці. Такі технологічні параметри 
забезпечують найбільше вивільнення водорозчинних фосфатів (до 
20 %). Крім того, біоорганічне добриво характеризується високим 
вмістом фітогормонів ауксинової і цитокінінової природи [5, с. 82].  

Ефективність Фосфогуміну досліджували при вирощуванні 
огірків у польових умовах. Паралельно з біоорганічним добривом, 
одержаним за впливу P. рutida 17, для порівняння досліджували також 
вермикомпост (стандартне біоорганічне добриво), отриманий без 
внесення фосфатмобілізувальних бактерій. Добрива вносили локально 
у гранульованій формі із розрахунку 2 гранули на 1 насінину (0,07 –
 0,09 г). Як свідчать одержані результати трьохрічних дослідів (2008 –
 2010рр.), достовірне збільшення урожайності огірків відмічено при 
внесенні Фосфогуміну (табл. 1).  

Таблиця 1 
Урожайність огірків при застосуванні біоорганічних добрив 

Урожайність, кг / 10 рослин 

Варіанти досліду 
2008 р. 2009 р. 2010 р. середні 

значення 

Приріст урожайності до 
показників варіанту зі 

стандартним 
біоорганічним добривом, 

% 
Контроль 6,2 6,5 3,9 5,5 – 
Стандартне 
біоорганічне 
добриво 

5,0 6,8 4,7 5,5 – 

Фосфогумін 9,4 8,1 5,9 7,8 41,8 
HIP0,05 2,84 0,8 0,94  – 
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Так, у 2008 р. застосування зазначеного добрива сприяло 
збільшенню врожайності огірків на 88% при показниках у варіанті із 
стандартним біоорганічним добривом на рівні 5,0 кг / 10 рослин. У 
2009 р. приріст склав 19,1% по відношенню до стандартного 
біоорганічного добрива (при урожайності огірків у варіанті за 
використання Фосфогуміну, на рівні 8,1 кг / 10 рослин проти 6,8 кг / 10 
рослин за внесення стандартного біоорганічного добрива), а в 2010 
році – 25,5% (відповідно, 5,9 кг / 10 рослин проти 4,7 кг / 10 рослин). 
Середня врожайність за три роки при внесенні Фосфогуміну, складає 
7,8 кг / 10 рослин проти 5,5 кг / 10 рослин у варіанті з внесенням 
стандартного біоорганічного добрива, що демонструє приріст на рівні 
41,8%. 

Варто зазначити, що при цьому зростала кількість плодів     
(табл. 2), що є позитивною ознакою, оскільки свідчить, що збільшення 
урожайності відбувається за рахунок зростання чисельності одиниць 
продукції, а не їх маси. Середня кількість плодів за результатами 
трьохрічних спостережень змінюється від 191,0 од. / 10 рослин у 
варіанті із застосуванням стандартного біоорганічного добрива до 
247,4 од. /10 рослин при внесенні Фосфогуміну. Зростання як 
урожайності огірків, так і, особливо, їх кількості при внесенні 
вермикомпосту, одержаного за впливу P. putida 17, пояснюється не 
лише покращенням фосфорного живлення рослин, а й високим 
вмістом у добриві біологічно активних речовин – фітогормонів. 

Таблиця 2 
Кількість плодів огірків при застосуванні біоорганічних добрив 

Кількість плодів, од. / 10 рослин Варіанти досліду 2008 р. 2009 р. 2010 р. 
Середні 
значення 

Контроль 188,5 233,7 144,8 189,0 
Стандартне біоорганічне 
добриво 190,7 232,0 150,3 191,0 

Фосфогумін 290,7 285,0 166,5 247,4 
HIP0,05 98,33 36,0 13,3 - 

 
Визначення вмісту Р2О5 у продукції показало, що його відносна 

кількість майже не змінюється, проте загальний винос збільшується, 
відповідно до урожайності культур (табл. 3). Так, при внесенні 
біоорганічного добрива Фосфогуміну винос Р2О5 з урожаєм 
збільшується на 26 % у порівняні з контрольним варіантом і на 25 % із 
стандартним біоорганічним добривом.  

Внесення у ґрунт Фосфогуміну сприяло також покращенню 
розвитку вегетативної маси рослин та збільшенню вмісту хлорофілу в 
листках огірків. 
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Таблиця 3 
Вплив компостів на винос фосфору з урожаєм огірків 

Варіанти досліду Вміст Р2О5 
у сухій речовині, % 

Винос Р2О5 з 
урожаєм, кг/га 

Контроль 1,05 6,87 
Стандартне біоорганічне 
добриво 1,02 6,94 

Фосфогумін 1,07 8,68 
НІР0,05 0,01 0,85 

 
Отримані результати демонструють зростання вмісту хлорофілу 

a і b при внесенні цього біоорганічного добрива, по відношенню до 
стандартного, від 115,39 мг/100 г до 127,61 мг/100 г (10,5 %) (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Вміст хлорофілів у листках огірків 
Вміст хлорофілу, мг на 100 г Варіанти досліду 

А b а+b 
Контроль 75,9 ± 4,3 10,9 ± 0,8 86,8 ± 3,5 
Стандартне біоорганічне 
добриво 97,2 ± 3,9 18,2 ± 1,4 115,4± 5,3 

Фосфогумін 103,9 ±10,4 23,7 ± 2,3 127,6±12,6 
 
Важливо відмітити, що використання Фосфогуміну в 

технологіях вирощування огірків сприяло зростанню вмісту у плодах 
вітаміну С та зменшенню рівня нітратів. Так, застосування зазначеного 
біодобрива забезпечує максимальні показники аскорбінової кислоти 
(11,76 мг/100 г), які перевищують на 19% вміст вітаміну С у плодах, 
отриманих за внесення стандартного біоорганічного добрива (табл. 5). 
Вміст нітратів у даному варіанті складає 15,3 мг/кг, що на 23,4% 
менше ніж у варіанті із стандартним біоорганічним добривом і на 
34,8% нижче контрольних показників (табл. 5). Ця особливість 
пояснюється залежністю рівня нітратів від урожайності культури. 

 
Таблиця 5 

Вміст вітаміну С та нітратів у плодах огірків при застосуванні 
біоорганічних добрив 

Варіанти досліду Вміст аскорбінової 
кислоти, мг % 

Вміст нітратів, 
мг/кг 

Контроль 9,12 23,47 
Стандартне біоорганічне 
добриво 9,90 19,97 

Фосфогумін 11,76 15,30 
НІР 0,05 0,77 2,15 
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Таким чином, застосування Фосфогуміну в технологіях 
вирощування огірків сприяє покращеному росту і розвитку рослин, 
зокрема вегетативної маси. Ця обставина забезпечує приріст 
урожайності. Так, внесення при вирощуванні огірків біоорганічного 
добрива Фосфогуміну, отриманого при вермикомостуванні з 
фосфоритами за впливу P. putida 17, сприяє приросту урожайності 
огірків до 42% і покращенню якості отриманої продукції. 
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Активна господарська діяльність людини, на думку 

В.І.Вернадського, в багато разів прискорює еволюційні процеси на 
планеті. Відомо, що спеціалізація конкретного селекційного центру 
обумовлює використання споруд штучного клімату в основному по 
принципу монокультури, що приводить до погіршення родючості 
ґрунту, накопичення патогенів в грунті, ураження рослин хворобами та 
шкідниками. 

Метою наших досліджень було визначити напрями та розробити 
і представити рекомендації по збереженню й підвищенню ґрунту в 
регульованих агроекосистемах. 

Відомо, що спеціалізація конкретного селекцентру обумовлює 
використання ґрунтових теплиць і оранжерей, як правило, по 
принципу монокультури, що приводить до різкого зниження 
родючості ґрунту в спорудах штучного клімату, зокрема засолення, 
накопичення патогенних організмів, ґрунтовтоми [1]. При 
довготривалому використанні кореневовмісних субстратів, як відмічає 
Є.І. Єрмаков [2], в них накопичується значна кількість кореневих 
залишків, шкідливих речовин і фітопатогенів, що приводить до 
зменшення продуктивності рослин. Проблема збереження і 
підвищення ґрнутової родючості була і залишається актуальним 
завданням землеробства. В зв'язку з цим І.Г. Каліненко відмічає, що 
для надійного одержання благ від землі в першу чергу необхідно 
створювати блага для землі, тобто зберігати і підвищувати родючість 
ґрунту [3]. 

Біологічне землеробство розробляється вченими різних країн 
впродовж трьох десятиліть і базується на використанні природних 
біологічних законів. Головним у біологізації землеробства є спосіб 
відтворення ґрунтової родючості і вихід на її розширене відтворення. 
Без вирішення цього питання відмова від хімізації може привести до 
різкого зниження врожайності сільськогосподарських культур [4]. 
Багато вчених вважають, що за відмови від хімізації 
сільськогосподарського виробництва відбудеться зниження 
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врожайності на 30-40 %. Але на думку інших вчених, це може бути 
лише при умові, якщо землеробство залишиться традиційним [5]. 

В умовах теплиць та оранжерей використання ґрунту залежить 
тільки від діяльності людини, але напрямок біологічних процесів 
залишається такою ж як і в польових умовах, хоча і відрізняються 
більш високою інтенсивністю цих процесів. Ефективне використання 
ґрунтових теплиць та оранжерей Миронівського ФТК, загальна 
корисна площа якого складає біля 6000 м2, передбачає одержання не 
менше двох урожаїв зернових культур за рік. За повторної їх сівби 
створюється фон монокультури, в результаті чого знижується рівень 
ґрунтової родючості. З метою запобігання проведення систематичної 
дезинфекції ґрунту шляхом використання хімічних препаратів для 
боротьби із шкідниками та хворобами проводиться вирощування 
сидеральних культур. Після збирання пшениці в липні вноситься гній з 
розрахунку 100 т/га (один раз на два роки). Фрезою в агрегаті із 
трактором TZ-4K-14 проводять зароблення гною, попередньо 
зволоживши його. Сівба сидеральних культур проводять вручну. 
Догляд за ними зводиться до частих і короткострокових поливів до 
появи сходів. Літній період завжди характеризується достатньою 
кількістю тепла (від 16°С вночі до 35°С і вище вдень), тому сходи 
отримуємо своєчасні і дружні. 

Серед сидеральних, що вивчали, були гречка, горох, гірчиця 
біла, ярий і озимий ріпак, олійна редька. Вибір зробили на ріпаку й 
олійній редьці, оскільки було помічено, що використання цих культур 
на сидерат у фазі початку цвітіння сприяло істотному зменшенню 
борошнистої роси на пшениці, яку висівали після цих культур. Норма 
висіву насіння складає півтори-дві норми від польової. Збільшення 
норми висіву насіння понад встановлену норму приводить до 
зменшення загальної кількості зеленої маси. Зароблення сидерату в 
ґрунт проводять також трактором TZ-4К-14 в агрегаті з фрезою. Такий 
агротехнічний прийом не є оптимальним, не кращим за оранку. Після 
зароблення сидерату в ґрунт необхідно проводити поливи з метою 
кращої його мінералізації. Практично через місяць всі органічні 
рештки сидеральної культури мінералізуються. Середня врожайність 
зеленої маси за календарний місяць становить до 5,7 кг/м [6]. 

Ґрунт повинен функціонувати за принципом розширеного 
відтворення, значить ґрунтово-кліматичний потенціал землі необхідно 
краще використовувати в результаті активної адаптивної стратегії [7]. 
Не можна допускати, щоб між послідуючими і попередніми циклами 
зв'язування енергії були тимчасові розриви, бо в такі періоди ґрунт 
втрачає енергію, приводячи систему до суттєвої дестабілізації. Тому 
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агроекологічні системи є основою стабільного розвитку людства і такі 
системи можуть ефективно функціонувати лише при умові постійного 
управління людиною [8]. 

Досліди проводили на базі Миронівського фітотронно-
тепличного комплексу. До 1989 року вирощування рослин 
селекційного матеріалу зернових колосових культур, в основному, 
проводили по типу монокультури. Підбір культур для вирощування в 
штучному кліматі повинен визначатися оптимальними умовами, які 
складаються при вирощуванні основної культури – озимої пшениці в 
умовах теплиць і оранжерей. Іншими словами, той чи інший об'єкт 
штучного клімату, не зайнятий вирощуванням озимої пшениці, 
необхідно відвести на вирощування такої культури, для якої 
знадобилися б незначні енергетичні ресурси, або ж без їх 
використання. 

Для трьох оранжерей і однієї теплиці фітотрону, по 188 м2 
корисної площі кожна, пропонуємо ввести, якщо можна так сказати, 
стосовно до цих умов, „чотирьохпільну" сівозміну, відводячи по 
одному полю під овочеві і лікарські тропічні культури (ЛТК). 
Проведені дослідження свідчать про можливість вирощування таких 
культур: вересень-жовтень – редька; листопад-січень – цибуля на пір'я; 
лютий-червень – огірки, помідори і ЛТК. Затрати на вирощування цих 
культур мінімальні. Три селекційні теплиці ЕС-71 (б.НДР), по 1400 м2 
корисної площі кожна, територіально розміщені на відстані 400 м від 
фітотрону. Набір культур, які вирощують, ідентичний тим, що 
вирощують в оранжереях і теплицях фітотрону з тією лише різницею, 
що тут пропонуємо „трьохпільну" сівозміну, де в одній із теплиць 
будуть вирощувати овочеві культури з ущільненням їх ЛТК, а в 
наступних двох – зернові. 

Таким чином, введення і освоєння сівозміни в теплицях і 
оранжереях фітотронно-тепличних комплексів буде сприяти не тільки 
одержанню додаткової овочівницької продукції, але і суттєвому 
покращенню біологічної родючості цих ґрунтів. 

До такого висновку прийшов і В.А. Масливець (1991) вказуючи, 
що шляхом вирощування озимих і зимуючих культур на полях 
рисових сівозмін на Кубані можна збільшити економічну ефективність 
рисосіяння, значно прискорити строки виплати капітальних вкладень 
на будівництво і освоєння дорогих інженерних рисових зрошувальних 
систем, використовуючи такі інженерні зрошувальні системи 
цілорічно [9]. 

Мікробіологічні дослідження проводили із свіжими зразками 
ґрунту методом ґрунтових розведень на щільні і рідкі поживні 
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середовища, керуючись відповідними методиками в лабораторії 
мікробіології грунтів Українського інституту сільськогосподарської 
мікробіології УААН. Загальне число і склад окремих груп мікрофлори 
враховували чашечковим методом посіву 0,5 мм ґрунтової суспензії із 
відповідного розведення на паралельні чашки. Бактерії, які переважно 
використовували органічні форми азоту, враховували на м'ясо-
пептонному агарі (МПА); спороносні бактерії, посіяні на 
пастеризованій ґрунтовій суспензії (температура 74°С, час експозиції – 
10 хв.), на сусло-м'ясо-пептонному агарі МПА + СА (за Мишустиним); 
число бактерій, здатних засвоювати мінеральний азот і чисельність 
актиноміцетів, підраховували на крохмало-аміачному агарі (КАА), 
чисельність плісняви підраховували на підкисленому сусло-агарі (СА) 
і на середовищі Чапека. 

Проведені нами дослідження спільно з інститутом 
сільськогосподарської мікробіології УААН (м. Чернігів) і одержані 
результати досліджень стверджують ті точки зору авторів, викладені 
вище, основний і загальний підсумок яких зводиться до необхідності 
впровадження культурозміни, яка забезпечує як продовження періоду 
використання ґрунтів теплиць і оранжерей, так і підвищення 
рентабельності використання цих об'єктів.  

Таким чином, органічне об'єднання технічних і технологічних 
рішень на основі загально відомих законів агрономії обумовлює 
трансформацію фітотронно-тепличних комплексів в агроекологічну 
модель інтенсивного адаптивного рослинництва, сприяє інтеграції 
багатьох наук біологічного профілю. Показано, що в умовах ґрунтових 
теплиць та оранжерей Миронівського фітотронно-тепличного 
комплексу ґрунт використовується більше тридцяти років беззмінно, в 
якості органічних добрив використовують сидерати (озимий  ріпак, 
олійну редьку), гній (один раз в два роки) і запроваджують 
культурозміни із зернових, овочевих та лікарських тропічних культур. 
Поряд із вирішенням селекційних програм досліджень, одержували 
екологічно безпечну овочеву продукцію і цінну лікарську сировину 
тропічних культур, що сприяло підвищенню ефективності 
використання таких комплексів. 
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В настоящее время стоит проблема обеспечения высокой 

продуктивности сельскохозяйственных культур и защиты растений от 
болезней. В современных условиях земледелия для увеличения 
урожайности сельскохозяйственных культур необходимо использовать 
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экологически безопасные удобрения, регуляторы роста и пестициды, 
снижать применение агрессивных  химических средств. В сельском 
хозяйстве применяется большой перечень регуляторов роста и средств 
защиты растений искусственного происхождения, не разрушающихся 
ни ферментными системами растений, ни физическими  и 
химическими воздействиями. Это приводит к их накоплению в урожае 
и, естественно, в организме человека и животных. Поэтому существует 
острая необходимость создания препаратов, использование которых 
позволяет получить экологически чистые продукты питания. 
Обработка растений биологически активными веществами вызывает  
активизацию основных жизненных процессов. В результате ускоряется 
нарастание зеленой массы и корневой системы, а поэтому более 
активно используются питательные вещества, возрастают защитные 
свойства растений. Кроме этого, регуляторы улучшают гормональный 
статус растений, их архитектонику, повышают физиологическую 
стойкость к стрессовым факторам, а также усиливают обменные 
процессы на уровне клеток растений. Регуляторы не заменяют 
органические минеральные удобрения, а дополняют их в системе 
удобрения культур, а также повышают коэффициент использования 
питательных элементов удобрений  [1]. 

Большое значение для сохранения урожая имеет и применение 
средств защиты растений. Одним из элементов технологии 
выращивания растений является предпосевное протравливание семян 
для предотвращения инфекции болезней, проявляющихся в период 
вегетации. Система защиты растений от фитопатогенов 
предусматривает регуляцию популяций возбудителей болезней в 
ценозах до неощутимого уровня, причем путем воздействия 
экологически безопасных методов и средств [2, 3]. Создание 
оптимальной фитосанитарной обстановки в посевах и посадках 
достигается сочетанием применения агротехнических мероприятий и 
уменьшения применения химических средств защиты в пользу 
биологических препаратов. 

Биохимические исследования показывают, что растения 
синтезируют собственные защитные вещества в ответ на 
неблагоприятные условия окружающей среды [4]. Кроме того, 
растения являются и источником природных ростовых веществ в виде 
аминокислот, функциональных пептидов и белков, макро- и 
микроэлементов, эфирных масел  и др. Но скорость их наработки и 
количество могут быть недостаточными. Поэтому выделение таких 
веществ из природного сырья и обработка ими растений могут 
служить для повышения устойчивости и урожайности 
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сельскохозяйственных культур. Биологически активные вещества, 
содержащиеся в растительном сырье с успехом могут быть 
использованы в качестве биостимуляторов и средств защиты растений.  

Известно, что основным местным возобновляемым 
растительным сырьем для Беларуси является картофель. На 
крахмальных заводах Беларуси  картофельный сок разбавляется водой  
и сбрасывается с жидкими отходами производства. Картофельный сок  
содержит около 6% сухих веществ, включая белки, свободные 
аминокислоты, сахара, микро-и макроэлементы, витамины [5 ].  

Проведенные нами экспериментальные исследования позволили 
разработать аппаратурно-технологическую схему (рис. 1) установки 
для  получения биостимулятора роста растений тубелак и средства 
защиты растений туберит из побочных продуктов переработки 
картофеля. 

 
Рис. 1. Аппаратурно-технологическая схема установки для 

производства биостимулятора и средства защиты растений из 
картофельного сока 

 
Препарат тубелак может быть использован в виде жидкого 

концентрата и водорастворимого порошка. Основным действующим 
веществом препарата являются свободные аминокислоты. Кроме того, 
в препарате содержатся микро-и макроэлементы, углеводы, витамины 
и др. Препарат защитного действия туберит в качестве основного 
действующего вещества содержит ингибиторы протеолитических 
ферментов, обладающие защитными свойствами. В небольшом 
количестве присутствуют  и другие указанные вещества. На основании 
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проведенных исследований и Регистрационных испытаний препараты 
тубелак и туберит  включены в «Государственный реестр…»  для 
применения на территории Республики Беларусь. В настоящее время 
на НТООО «АКТЕХ»  налажен выпуск  препаратов.   

Нами проведены лабораторные, вегетационные и полевые 
исследования действия препаратов на злаковые, овощные, 
декоративные и лекарственные культуры. Как показали лабораторные 
исследования препарат тубелак (рис. 2) оказывал наиболее 
эффективное действие в 0,03%-ной концентрации. Под действием этой 
концентрации увеличивался рост корней в 7-дневных проростков и 15-
дневных растений  ячменя соответственно на 43 и 12%. Длина листьев 
превышала контроль на 10,9%. Масса корней одного растения 
превышала контроль на 30%, а масса листьев – на 21%. 0,06%-ная 
концентрация была менее эффективной.  

 
Рис. 2. Действие различных концентраций биостимулятора на 15-

дневные растения ячменя сорта Сульфид: 
 

1 – контроль (вода); 2 – 0,03%-ная концентрация;  3 – 0,06 %-ная 
концентрация; 4 – агростимулин (эталон). 

 
На рисунке 3 представлено действие различных концентраций  

препарата тубелак на рост и развитие 20-дневных растений гороха. Как 
показали исследования, биостимулятор на растения гороха оказывал 
положительное действие в 0,06 и 0,04%-ной концентрации. Длина 
корешков в проростках гороха увеличилась на 27% (0,06%-ная 
концентрация) и на 14,7% при действии 0,04% ной по сравнению с 
контролем. Препарат оказывал стимулирующее действие на 
образование боковых корешков гороха. Количество их увеличивалось 
в среднем на 12,4 %.  

Результаты полевых испытаний как в 2008 и в 2009 году 
выявили высокую эффективность изучаемого препарата на 
формирование урожайности злаковых культур. Так, прибавка 
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урожайности зерна ярового ячменя сорта Гонар от двухразового 
применения препарата составила в 2008 году 5,1 ц/га, а в 2009 году – 
3,7 ц/га, а в среднем за два года рост урожайности составил 10,9 % по 
отношению к контролю. Урожай зерна пшеницы в среднем за два года 
в опытном варианте превысил контроль на 4,9 ц/га. 

 

 
Рис. 3. Влияние препарата  на рост 20-дневных растений гороха 

посевного (сорт Алекс): 
1 – Контроль (без препарата); 2 – 0,06 %-ная концентрация препарата; 
3 –  0,04 %-ная концентрация; 4 – агростимулин (эталон) 

 
Проведенный структурный анализ ярового ячменя показал, что 

рост урожайности  зерна происходил за счет достоверного увеличения 
плотности продуктивного стеблестоя.  Достоверно возрастала и масса 
тысячи зерен. Препарат оказал влияние и на плотность  продуктивного 
стеблестоя яровой пшеницы.  

Проведенный в фазу трубкования учет развития и 
распространения корневых гнилей также показал эффективность 
изучаемого препарата, который  увеличивал защитный эффект чистого 
протравителя. Тубелак способствовал устойчивости растений к 
болезням, снижая распространение корневых гнилей на 9,5-11,1% в 
зависимости от года исследований на посевах ярового ячменя и на 6,9-
9,6% на посевах пшеницы. Анализ урожая показал, что препарат не 
ухудшал качество зерна. От применения препарата наблюдалось 
некоторое повышение содержания клейковины в зерне пшеницы (на 
0,8 % в 2008 г. и на 1,2 % – в 2009 г.).  

Опыты по изучению действия биостимулятора из 
картофельного сока на рост и развитие овощных культур проводили на 
экспериментальной базе РУП «Институт овощеводства НАН 
Беларуси» с растениями лука-чернушки и моркови. Результаты 
исследований показали, что применение препарата тубелак  
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(водорастворимых порошок, ВРП)  привело к значительному 
увеличению листовой массы лука и моркови. Так, увеличение числа 
листьев и массы лука составляла 16,2 и 30,5% по отношению к 
контролю и 11,3% и 22,7% по сравнению с эталоном. 

В таблице 1 приведены  данные по урожайности лука - репки, 
выращиваемого в однолетней культуре из семян.   

Таблица 1 
Влияние препарата тубелак на урожайность лука 

Прибавка к 
контролю Варианты опыта Масса 

луковиц, г 
Урожайность, 

т/га т/га % 
Контроль, вода 43,0 28,3 - - 
Тубелак,  ВРП 48,2 31,9 3,6 12,7 
Оксидат торфа 48,0 30,7 2,4 8,5 
НСР05 3,81 2,29   

 
Как видно из таблицы, препарат способствовал повышению 

урожайности лука на 12,7% и на 3,9% по сравнению с эталоном. 
Следует отметить образование более крупных луковиц со средней 
массой 48- 48,2 г.  

Препарат способствовал также увеличению содержания сухих 
веществ на 3,1%, суммы сахаров на 1,96% и аскорбиновой кислоты – 
на 0,34 мг%. По отношению к эталону указанные показатели возросли 
соответственно на 2,45%, 2,17% и 1,48 мг%. Содержание нитратов 
находилось в пределах ПДК (табл. 2 ). 

Таблица 2 
Биохимические показатели качества лука-репки из севка 

Варианты опыта 
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Контроль (вода) 12,10 7,37 7,97 следы 
Тубелак, ВРП 15,19 9,33 8,31 следы 
Оксидат торфа 12,74 7,16 6,83 следы 
НСР05 1,2 0,9 0,3  

 
Как показали результаты исследований, тубелак оказывал 

положительное действие на  рост и развитие томатов защищенного 
грунта. Он также увеличивал приживаемость томатов, стимулировал 
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цветение, увеличивал число цветущих растений, образование плодов. 
На 28,6% увеличивалось количество плодов, а также снижалась 
поражаемость растений болезнями. Препарат в порошковой форме, как 
и в жидкой способствовал увеличению выхода продукции без 
снижения его качества  

Биологическую активность стимулятора изучали в полевых 
условиях и по отношению к декоративным и лекарственным 
растениям. Обработку растений (опрыскивание и полив) 0,06%, 0,12% 
и 0,24% растворами препарата проводили через 14 дней после посадки 
с последующим трехкратным поливом с интервалом 20 дней. 
Эффективность стимулятора определяли  на основании учетов: высоты 
растений, цветочной продуктивности и сроков цветения.  
Стимулирующее действие препарата на рост и развитие декоративных 
растений установлено при применении для обработки растений 0,06 % 
и 0,12 % растворов. Полив агератума Хоустона и тагетеса низкого 
растворами препарата указанных концентраций ускорил на 8 дней  
вступление их в фазу бутонизации и цветения, георгина однолетнего -  
соответственно на 9 дней. Последующие обработки растений 
стимулировали образование вторичных побегов, что повысило 
декоративность и цветочную продуктивность растений (рис.4). 

Нами проведены  исследования и по действию на растения  
препарата защитного действия туберит. Работу  проводили с рядом 
фитопатогенов, повреждающих с/х культуры. В частности, 
использовали культуру грибов рода  Fusarium, Helminthosporium и 
Colletotrichum. В споры грибов вносили препарат в различной 
концентрации, через 24 и 48 часов инкубации при 23 ºС исследовали 
его действие. 

 
1                2                     3                  4 

Рис. 4. Действие биостимулятора на агератум Хоустона: 
 



 413

 1 – контроль (вода); 2 – 0,12%-ная  концентрація; 3 – 0,06% -ная  
концентрація; 4 – эталон (оксидат торфа)  

 
Как показали  результаты исследований,  через 48 часов 

количество проросших спор фитопатогена Helminthosporium  teres при 
действии 0,15; 0,075 и 0,05%-ной по д.в. концентрации препарата 
снижалось соответственно на 64,5% и 32%, а длина ростовых трубок в 
среднем на 33 %. От действия препарата снижение прорастания спор 
Colletotrichum gloesporioides  составляло 62%; 47% и 29% 
соответственно, а длина ростовых трубок при концентрации 0,15 % - 
на 51%.  Подобные результаты получены и при действии препарата на 
Fusarium oxysporum. Как оказалось, препарат в концентрации 0,075 % 
угнетал инфицирование проростков ржи, ячменя, тритикале, пшеницы  
соответственно на 27, 30, 11 и 40 % по отношению к контролю и на 
24,6, 30, 37 и 33% по отношению к эталону азофосу. Следует отметить, 
что препарат способствовал  увеличению длины корней в среднем на 
30% в зависимости от вида растений и концентрации препарата и  
длину проростков на 7% по отношению к контролю. Установлено, что 
из исследованных концентраций препарата 0,15% - в наибольшей 
степени снижала инфицирование ячменя, ржи, тритикале, пшеницы 
(на 79, 39, 57 и 45% соответственно). От действия эталона азофоса 
угнетение инфекции происходило в меньшей степени (на 40, 8, 47 и 
11%). Снижение поражаемости бобовых культур (гороха и люпина от 
действия раствора препарата (0,15%) в среднем составляло 60 %.     

Защитные свойства препарата туберит  изучали в полевых 
условиях  на гладиолусе гибридном (сорта «Перл» и «Прага»). 
Предпосевную  обработку луковиц проводили 0,1% и 0,2% растворами 
препарата. Экспозиция – 2 часа. Эталоном служил химический 
протравитель витарос (0,2 % раствор, экспозиция 2 часа). Контрольные 
растения замачивали водой. Вегетирующие растения трижды за сезон 
обрабатывали препаратом туберит в испытуемых концентрациях. 
Результаты опыта показали, что наибольшей биологической 
активностью против фузариоза гладиолуса обладал  препарат туберит 
в 0,2% концентрации. Применение 0,2% раствора препарата туберит 
для предпосадочной обработки луковиц и опрыскивания 
вегетирующих растений позволило на 9,8% снизить 
распространенность фузариоза, а степень поражения растений до 1–3 
баллов. Установлено  наиболее эффективное  действие препарата 
туберит на угнетение прорастания спор, роста и развития 
фитопатогенов рода Fusarium и Botrytis на сельскохозяйственных, 
лекарственных и декоративных культурах. Показано  усиление  
эффективности действия препарата  при совместном (1:1) применении 
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с химическими средствами защиты, что снижает  их  фитотоксичность. 
Наши исследования  позволили также показать антистрессовый 

характер действия биопрепаратов. Так, установлено, что предпосевная 
обработка семян люпина и озимой ржи биопрепаратами 
ростстимулирующего и защитного действия повышает устойчивость 
растений к воздействию токсических ионов хлора. Наши исследования 
позволили показать, что протекторное действие препаратов связано с 
повышением активности нейтральных  протеаз в среднем на 20%, 
щелочных протеаз – на 28% и антиоксидантной активности  на 40%. 
Под действием ионов тяжелых металлов происходит накопления 
пролина, являющегося показателем стресса. Антиоксидантная 
активность также изменялась в зависимости от действия ионов 
металла и  адаптогенного действия препаратов (рис. 5 и 6).   

 
Рис. 5. Адаптогенное действие биорегулятора роста тубелак на рост 

и развитие 20-дневных растений люпина узколистного в условиях 
засоления. 

 
 1 – контроль (вода);   2 – 0,1 M NaCl; 3 – 0,4%-ный тубелак; 4 – 0,15 M 
NaCl + 0,4% тубелак. 

 
Рис. 6. Адаптогенное действие препарата тубелак на 20-дневные 

растения люпина узколистного: 
1 – контроль; 2 – обработка семян 0,3 мМ СdСl2; 3 – обработка 0,4%-
ным препаратом тубелак; 4 – обработка 0,4% тубелак+0,3 мМ СdСl2 
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Так, у люпина узколистного  в варианте с действием  
препаратов  антиокисдантная активность   повышалась в среднем на 
38%. Как показали исследования, протекторное действие препаратов  
повышалось с увеличением  антиоксидантной активности   растений.  
Исследования  действия адаптогенов на функционирование ион-
транспортных систем плазматической мембраны клеток корня   
показала высокую  степень  протекторного действия препаратов в 
условиях воздействия металлов на ацидофицирующую активность 
корней и поглощения калия. Результаты исследований показали 
существование физиолого-биохимических ответных реакций, лежащих 
в основе формирования устойчивости растений к стрессорам, а также 
на перспективность использования биопрепаратов для снижения 
негативного действия  абиотического фактора. 

Таким образом, проведенные исследования показали высокую 
эффективность экологически безопасных препаратов регуляторного и 
защитного действия, которые получены из побочных продуктов 
переработки картофеля и с успехом могут быть использованы в 
органическом земледелии.  
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ОСНОВИ ПРОДУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ 
ЗА СОРТОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

 
О.В. Овчарук, к. с.-г. н., доцент, докторант,  

Подільський державний аграрно-технічний університет  
 
В світовому землеробстві відомо близько 20 видів квасолі 

(Phaseolus L.), в минулому СРСР в посівах використовували 6 видів та 
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4 досліджували на дослідних станціях. Найпоширенімшим видом 
являється квасоля звичайна Ph. vulgaris L. Значно рідше зустрічаються: 
квасоля багатоквіткова (вогнева) – Ph. multiflorus Willd. В Україні 
найбільше вирощують сорти квасолі звичайної, рідше – 
багатоквіткової [5].  

Квасолю за характером росту розділяють на два типи: 
індетермінантний (незавершений) та детермінантний (завершений). За 
типом куща вона буває: витка, напіввитка, з завиткою верхівкою, 
напівкущова та кущова . Довжина стебла рослини знаходиться в межах 
від дуже короткого (<20 см) до дуже довгого (>250 см). Насіння за 
масою 1000 штук буває від дуже дрібного (<101 г) до дуже крупного 
(>800 г), з різним характером забарвлення. За групою стиглості буває 
квасоля від ультра скоростиглої (<65 днів) до дуже пізньої (>120 днів) 
[3, 6]. Для вирощування квасолі на зерно сорти повинні бути 
детермінантними, з стійкими до розтріскування бобами, одночасно 
дозрівати, з високою стійкістю проти хвороб та шкідників, 
придатними для механізованого збирання, з високою врожайністю та 
дуже доброю розвареністю та смаковими якостями [1, 5]. 

Сорти квасолі (занесені до Державного реєстру сортів рослин, 
придатних до поширення в Україні) характеризуються довжиною 
рослин не більше 50-60 см, кущові, середньостиглі, з масою 1000 зерен 
до 300 г та білим забарвленням насінин. Всі вони зернового 
використання. Такі особливості дають змогу для технологічного 
вирощування квасолі на зерно з механізованим збиранням врожаю. 

Встановити морфологічні особливості квасолі залежно від 
сортових особливостей в умовах Лісостепу Західного. 

Експериментальну роботу проводили на дослідному полі 
Подільського державного аграрно-технічного університету в польовій 
сівозміні, протягом 2007-2012 рр. 

Клімат Західного Лісостепу помірно континентальний. Річна 
сума опадів становить в середньому 581 мм, із яких 68% випадає в 
теплу пору року. Сумарна фотоактивна радіація досягає 51,8 ккал/см2, 
а за період квітень-жовтень – 42,2 ккал/см2. Це дозволяє вирощувати в 
зоні високі врожаї квасолі. 

Ґрунт – чорнозем глибокий малогумусний, середньо 
суглинковий на лесі. Вміст гумусу (за Тюріним) в орному шарі – 3,4-
3,8%, легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом) – 10,5-12,2 мг/100 г 
ґрунту, рухомого фосфору (за Чіріковим) – 16,5 мг/100 г ґрунту, калію 
(за Чіріковим) – 21,0 мг/100 г ґрунту, рН (сольове) – 7,3. 

Індентифікацію ознак квсолі проводили відповідно до 
Широкого уніфікованогокласифікатора України роду Phaseolus L. [2] 
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Для визначення біологічної урожайності відбирали середню пробу, з 
якої визначали кількісні і якісні показники врожаю. 

Коротка характеристика досліджуваних сортів. 
Харківська штамбова. Виведений в Харківському інституті 

механізації та електрифікації сільського господарства шляхом 
масового відбору ранньостиглих форм з селекційного номеру 80-189. 
Різновидність ellipticus albus. Рослини кущової, компактної форми, 
висотою 40-60 см. Квітка біла. Висота прикріплення нижнього бобу 
12-20 см. Стійкий до розтріскування бобів. Насіння біле, еліптичне, 
гладеньке, блискуче з рубчиком білого кольору. Маса 1000 зерен – 245 
г. Вміст білку в зерні до 23,6%. Добре розварюється і має високі 
смакові якості. Сорт зернового напрямку, холодостійкий, придатний 
до механізованого збирання. Тривалість вегетаційного періоду 79-90 
днів. Врожайність зерна 16-20 ц/га [4]. 

Мавка. Виведений в Інституті землеробства НААН. Висота 
рослин 50-60 см. Висота прикріплення нижнього бобу 12-14 см. 
Облиствленість добра. Рослини індетермінантного типу росту, із 
завиваючою верхівкою та прямостоячою формою куща. Ботанічна 
різновидність – var. ellipticus albus. Підсім’ядольне коліно 
світлозелене, квітка біла, боби жовтого кольору, із загостреним 
кінчиком, форма насінини – овально-еліптична, забарвлення 
насіннєвої оболонки біле, з ледь помітним мармуровим рисунком. 
Маса 1000 насінин 280 г. Тривалість періоду вегетації 105 днів. У 
насінні міститься 23 % протеїну. 

Сорт зернового напряму використання, стійкий до вилягання. 
Зерно з високими смаковими якостями та доброю розварюваністю. 
Стійкий до осипання, ураження найпоширенішими хворобами, а також 
до пошкодження квасолевою зернівкою. Придатний для 
механізованого збирання. Урожайність зерна становить – 2,6-2,8 т/га. 
Рекомендований для вирощування в Лісостепу й на Поліссі України. 

Надія. Виведений в Буковинському інституті АПВ УААН. 
Створений шляхом індивідуального добору з гібридної комбінації 
Бєльцька 16×Первомайську. Різновидність ellipticus albus. Форма 
стебла – кущова. Висота рослин 45-50 см. Квітка біла. Висота 
прикріплення нижнього бобу 15-18 см. Стійка до розтріскування бобів. 
Насіння біле, еліптичне, гладеньке, блискуче з рубчиком білого 
кольору. Маса 1000 зерен – 226-234 г. Вміст білку в зерні до 26%. 
Добре розварюється і має високі смакові якості. Сорт зернового 
напрямку, холодостійкий, придатний до механізованого збирання. 
Тривалість вегетаційного періоду 80-85 днів. Врожайність зерна       
23-27 ц/га [2]. 
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Буковинка. Виведений в Буковинському інституті АПВ УААН. 
Створений шляхом індивідуального відбору з гібридної комбінації 
Алуна×Альфа. Різновидність ellipticus albus. Форма стебла – кущова, 
середньо розгалужена. Висота рослин 50-55 см. Квітка біла, 2-6 в 
китиці. Висота прикріплення нижнього бобу 15-17 см. Стійкість до 
розтріскування бобів висока. Насіння біле, еліптичне, гладеньке, 
блискуче з рубчиком білого кольору. Маса 1000 зерен – 233-246 г. 
Вміст білку в зерні – 26%. Добре розварюється. Сорт зернового 
напрямку, технологічний. Тривалість вегетаційного періоду 80-85 днів. 
Очікувана врожайність 26,3-26,7 ц/га [2]. 

Подоляночка. Виведений в Подільському державному аграрно-
технічному університеті. Створений шляхом індивідуального відбору з 
місцевої популяції. Різновидність ellipticus albus. Форма стебла – кущова. 
Висота рослин 55-58 см. Квітка біла, 2-6 в китиці. Висота прикріплення 
нижнього бобу 12-15 см. Стійкість до розтріскування бобів висока. 
Насіння біле, еліптичне, гладеньке, блискуче з рубчиком білого кольору. 
Маса 1000 зерен – 230-245 г. Вміст білку в зерні –     25-26%. Добре 
розварюється. Сорт зернового напрямку, холодостійкий, придатний до 
механізованого збирання. Тривалість вегетаційного періоду 80-85 днів. 
Очікувана врожайність 26,5-27,0 ц/га. 

Перлина. Виведений в Інституті землеробства НААН. Сорт 
отримано шляхом індивідуального добору з комбінації Чорна 
магія×Fruhe Warch. Зернового напрямку використання. Належить до 
виду звичайної квасолі – Ph. vulgaris L., ботанічна різновидність – var. 
sphaericus albus. Рослини індетермінантного типу з завиваючою 
верхівкою та не сланкою формою куща, стійкі до вилягання, висотою 
60-70 см. Висота прикріплення нижнього бобу – 12-14 см. Зерно біле, з 
високими смаковими якостями та доброю розварюваністю, з вмістом 
протеїну     24%. Колір квітки білий, маса 1000 насінин – 212 г. Форма 
поперечного перетину боба – округла, основний колір боба – жовтий, 
текстура поверхні гладенька. Стійкий до осипання, ураження найбільш 
поширеними хворобами, а також пошкодження квасолевою зернівкою. 
Придатний до механізованого збирання. Період вегетаціїї – 105 днів, 
урожай зерна – 2,6-2,8 т/га. 

Так, результатами досліджень було встановлено, що 
досліджувані сорти квасолі відрізнялися між собою за елементами 
продуктивності, що в загальному залежало від їх сортових 
особливостей (таблиця 1). Так, найбільша маса рослини встановлена у 
сорту Надія (16,3 г), у сорту Харківська штамбова на 1,1 г менше. 
Кількість бобів на рослині встановлена у сорту Перлина. Маса зерен з 
рослини була найвищою у сорту Подоляночка. Отримані нами 
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урожайні дані свідчать про те, що величина врожаю залежно від сорту 
також різнилася (табл. 2). В роки проведення досліджень, рослини 
квасолі звичайної були в достатній мірі забезпечені теплом та 
вологою. 

Таблиця 1 
Елементи продуктивності рослин квасолі залежно від сорту 

(середнє за 2007-2012 рр.) 
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Харківська штамбова 15,2 12,3 4,1 8,6 168,2 
Мавка 16,1 13,1 3,4 9,1 201,5 
Надія 16,3 12,9 3,3 8,7 207,3 
Буковинка 16,0 11,2 3,5 7,9 205,4 
Подоляночка 16,2 13,0 3,8 10,2 206,1 
Перлина* 15,8 13,2 3,7 9,8 198,6 

Примітка:* - дані сорту Перлина середнє за 2011-2012 рр. 
 
Отримані нами урожайні дані свідчать про те, що урожайність 

квасолі залежить в першу чергу від сортових особливостей та від 
погодних умов вегетаційного періоду. У роки проведення досліджень, 
рослини квасолі були достатньою мірою забезпечені теплом і вологою. 
Максимальна врожайність зерна квасолі 1,86 т/а була сформована на 
варіанті зразка Подоляночка.  

Таблиця 2 
Урожайність зерна та вміст білка квасолі звичайної залежно сорту 

(середнє за 2007-2012 рр.) 
Сорт Урожайність, т/га Вміст білку, % 

Харківська штамбова 1,65 23,6 
Мавка 1,83 24,4 
Надія 1,71 24,3 

Буковинка 1,74 25,1 
Подоляночка 1,86 24,8 

Перлина* 1,68 24,1 
НІР05 0,08 2,1 

 3,8 4,0 

Примітка:* – дані сорту Перлина середнє за 2011-2012 рр. 
 
Найвищий вміст білку був у сорту Буковинка – 25,1%. 

Результати досліджень свідчать, що досліджуванні сорти придатні для 
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вирощування в Лісостепу Західному і забезпечують сталі врожаї. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРАДИЦИОННОЙ И 

ЭКОЛОГИЗИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ 

 
Н.А. Курейчик, кандидат с.-х. наук, С.В. Сокол, аспирант 

РУП «Минская ОСХОС НАН Беларуси»,  
Д.Д. Фицуро, к. с.-х. н., РУП «НПЦ НАН Беларуси по 

картофелеводству и плодоовощеводству» 
 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №639 

от 12.07.2012 г. о развитии органического сельского хозяйства в 
республике, был разработан план выполнения мероприятий по 
организации выпуска органической продукции, включающий 
разработку проекта законодательного акта «Об органическом 
производстве». В Беларуси появились сельскохозяйственные 
производители, работающие по органическим методам, а три 
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фермерских хозяйства («Твин» Гродненского района, частное 
плодоводческое хозяйство Трамбовича Гродненского района и 
сельскохозяйственный кооператив им. Ленина Лунинецкого района 
Брестской области) уже получили сертификаты европейского образца.  

Развитие в Беларуси устойчивого агропроизводства, 
предопределяют формирование белорусского экологического 
сельского хозяйства как с рынком сбыта внутри страны, так и с 
поставками продукции на экспорт. Разработка экологизированной 
технологии получения товарного урожая картофеля на уровне 20-
25т/га является актуальной.  

Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований 
явилась разработка основных элементов технологии выращивания 
картофеля по экологизированной технологии с сортами разного срока 
созревания, по степени устойчивости к различным заболеваниям, 
определения влияния двух технологий возделывания на урожайность и 
качество картофеля. Исследования по разработке экологизированной 
технологии выращивания картофеля проводили в 2011-2012 гг. на 
полях агротехнического севооборота РУП «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» и 
РУП «Минская областная сельскохозяйственная опытная станция 
НАН Беларуси»: 

 - дерново-подзолистая суглинистая почва (п. Самохваловичи, 

Минского р-на и области), развивающаяся на среднем лёссовидном 
суглинке, подстилаемом с глубины 1,5 м мореным суглинком, где 
пахотный горизонт  характеризуется следующими агрохимическими 
показателями: рНKCl – 5,1-5,3, содержание подвижных форм фосфора и 
калия – 144-164 и 302-357 мг/кг почвы, микроэлементов (медь – 1,7-2,2 
мг/кг; бор – 0,8-1,3; цинк – 1,0-1,3; марганец – 6,4-6,9; магний – 47,5-
113,0 мг/кг), содержание гумуса – 1,9-2,1%. 

 - дерново-подзолистая супесчаная почва (д. Натальевск, 
Червенского р-на Минской области), подстилаемая с глубины 1,0-1,2 м 
мореным суглинком, мощность пахотного горизонта 20-22 см. 
Предшественник – озимые зерновые. Почва хорошо окультуренная со 
следующими агрохимическими показателями: рНKCl – 5,9-6,0; 
содержание гумуса – 2,4%; сумма поглощенных оснований – 10,2; 
степень насыщенности основаниями – 89,2%; подвижный фосфор и 
обменный калий – 280-290 и 180-190 мг/кг почвы. 

Объектом исследований служили сорта картофеля белорусской  
селекции: Лилея (ранний), Скарб (среднеспелый), Рагнеда 
(среднепоздний). Посадку клубней проводили в оптимальные 
агротехнические сроки, первой декаде мая, клоновой сажалкой СН-4К 
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в предварительно нарезанные гребни с междурядьями 70 см.  
Повторность опыта четырёхкратная, в повторности 4 рядка, 

расстояние между клубнями в рядке 25-30 см, общая площадь делянки 
28,0-60,0 м2, учетная – 25,2-50,0 м2. Минеральные удобрения при 
традиционном способе выращивания вносили в дозе N90P60K150  под 
культивацию. При традиционном способе возделывания в борьбе с 
сорняками использовали препарат зенкор (0,75 кг/га) перед всходами 
картофеля. Против фитофтороза применяли препараты акробат МЦ 
(2,0 кг/га) и трайдекс (1,5 кг/га). Уничтожение колорадского жука и 
тлей проводили препаратом актара, ВДГ (0,08 кг/га). 

При выращивании картофеля экологизированным способом для 
защиты от  фитофтороза применяли бактофит (5 л/га), 3-5 обработки в 
период благоприятных условий появления и развития заболеваний. 
Уничтожение колорадского жука проводили препаратом 
битоксибациллин – 3 кг/га. Для борьбы с сорными растениями 
использовали механический способ, т.е. выполняли 2-3 междурядные 
обработки культиваторами АК-2,8. Для лучшего развития растений 
проводили двукратную обработку растений в фазу бутонизации 
природным регулятором роста экосил – 5% в.э. 200 мл/га [3, 6, 7]. 

Погодные условия вегетационных периодов 2011-2012 гг. как по 
тепловому, так и по влажностному режиму были различными и 
варьировали по месяцам. Наиболее теплым оказался 2011 г., а более 
влажными – июнь 2011 и 2012 гг. и июль 2011 г. Учет урожая 
определен путем взвешивания клубней, полученных с делянки при 
уборке, а структура урожая по вариантам, с учетом массы каждой 
клубневой фракции [5]. Статистический материал полевых опытов 
обработан методом дисперсионного анализа [1].  

В результате проведенных исследований на дерново-
подзолистой супесчаной почве, подстилаемой мореной, урожайность 
сортов картофеля, выращиваемых экологизированным способом 
оказалась выше, чем на дерново-подзолистой среднесуглинистой – 
31,0-34,5 т/га против 17,2-26,9 т/га (на 22,1-44,5% выше) (табл. 1). 

Это положение объясняется, прежде всего, благоприятными 
погодными условиями (температура на 1-2 °С выше 
среднемноголетней, а осадков за вегетационный период составило 
около среднемноголетних показателей), сложившимися в годы 
проведения исследований на супесчаных почвах. Средняя 
урожайность сортов за два года при экологизированном способе 
возделывания составила 18,6-36,8 т/га, при традиционном – 30,8-52,5 
т/га. 
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Таблица 1  
Продуктивность сортов картофеля в зависимости от почвенных 

условий, экологизированного и традиционного способов 
возделывания, 2011-2012 гг. 

Урожайность по годам, т/га + к традиц. 
методу, т/га 

Товарная 
урожай-ность, 

т/га Сорт 

2011 г. 2012 г. среднее   
Дерново-подзолистая супесчаная почва 
Традиционная технология – контроль* 

Лилея 53,7 51,4 52,5 - 49,3 
Скарб 44,9 42,7 43,8 - 41,5 
Рагнеда 56,6 47,5 52,0 - 48,3 

Экологизированная технология ** 
Лилея 39,6 34,1 36,8 -15,7 34,5 
Скарб 38,0 28,2 33,1 -10,7 31,0 
Рагнеда 43,1 30,3 36,7 -15,3 32,4 
НСР05 8,7 4,1 6,4 - 

Дерново-подзолистая среднесуглинистая почва 
Традиционная технология – контроль 

Лилея 30,8 43,9 37,3 - 36,0 
Скарб 20,2 41,5 30,8 - 29,2 
Рагнеда 29,8 32,2 31,0 - 28,4 

Экологизированная технология 
Лилея 26,2 29,3 27,7 -9,6 26,9 
Скарб 14,5 22,7 18,6 -12,2 17,2 
Рагнеда 21,6 27,9 24,7 -6,3 22,9 
НСР05 4,6 4,5 4,55 - 

 
Примечание - *- химпрепараты: зенкор, 0,8 кг/га, акробат МЦ, ВДГ 2,0 

кг/га; дитан М-45 1,5 кг/га; пеннкоцеб (трайдекс), 80% с.п. – 1,5 кг/га; актара, 
ВДГ 0,08 кг/га - опрыскивание 2-5-кратное в период вегетации; минеральные 
удобрения N90P60K150 – сульфат аммония, аммофос, калий хлористый; ** – 
биологические препараты: битоксибациллин – 3 кг/га; бактофит – 2-5л/га; 
экосил – 200 мл/га – опрыскивание 2-3-кратное в период вегетации. 

 
На дерново-подзолистой супесчаной почве при выращивании 

сортов картофеля с применением биологических препаратов 
достоверно установлено снижение продуктивности от 10,7 т/га (на 
24,4%, сорт Скарб) до 15,7 т/га (29,9%, сорт Лилея) в сравнении с 
традиционным способом выращивания, в котором использовались 
минеральные удобрения в дозе N90P60K150 и химические средства 
защиты растений. Показатель товарности клубней при выращивании 
картофеля по экологизированной технологии практически не 
отличался от показателя при возделывании традиционным методом (за 
исключением сорта Рагнеда), который составил несколько менше –  
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89,1-93,8% крупной и семенной фракции клубней от общего урожая. В 
целом, товарная урожайность сортов картофеля, выращиваемых по 
экологизированной технологии составила свыше 30,0 т/га.  

Урожайность сортов картофеля в условиях дерново-
подзолистых среднесуглинистых почв, при выращивании картофеля по 
экологизированной технологии с применением биологических 
препаратов, составила: Лилея – 27,7 т/га, Рагнеда – 24,7 т/га, Скарб – 
18,6 т/га. По отношению к традиционному способу возделывания 
экологизированная технология снижает урожайность картофеля по 
сорту Скарб – на 12,2 т/га (39,6%), Лилея – на 9,6 т/га (25,7%), Рагнеда 
– на 6,3т/га (20,3%). Товарная урожайность получена в пределах от 
17,2 т/га (сорт Скарб) до 26,9 т/га (сорт Лилея). Товарность клубней по 
всем сортам составила свыше 90%, при этом, лучшая товарность 
(крупная и семенная фракция клубней) отмечена у сорта Лилея, как 
при экологизированной, так и при традиционной технологии 
возделывания.  

В целом, выращивание картофеля по экологизированной 
технологии на двух почвенных разностях (суглинистой и супесчаной 
почвах), при соблюдении основных технологических требований 
(подготовка посадочного материала, оптимальный срок посадки, 
своевременные междурядные обработки культиватором АК-2,8 по 
формированию объёмного гребня и борьба с сорной растительностью, 
2-3 кратное внесение биопрепаратов против фитофтороза – бактофит, 
СК 2-5 л/га и колорадского жука – битоксибациллин 3 кг/га) 
обеспечили формирование урожая клубней, на уровне 18,6-27,7 т/га и 
33,1-36,8 т/га соответственно. 

Анализируя биохимические показатели клубней картофеля, 
необходимо отметить увеличение содержания сухого вещества, 
крахмала и витамина С в варианте выращивания по 
экологизированной технологии. Показатели по нитратам в варианте 
производства картофеля по экологизированной технологии в 
сравнении с традиционной уменьшаются на 34,3-64,3 мг/кг (табл.2).  

Исследования, проведенные на РУП «Минская ОСХОС НАН 
Беларуси» показали, что наибольшее содержание крахмала в клубнях 
наблюдали у сорта Лилея при выращивании картофеля традиционным 
способом, а у сорта Рагнеда – при экологизированном. У сорта Скарб 
содержание сухого вещества и крахмала при двух технологиях 
выращивания было практически одинаковым. Показатели по сухому 
веществу и крахмалу заметно выше при традиционной технологии 
возделывания и составили 20,3-22,5%, для экологизированной – 18,0-
20,0% (крахмал: 13,6-10,3% против 11,4-11,6%). 
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Таблица 2  
Биохимические показатели клубней сортов картофеля в зависимости 

от применяемых технологий с использованием химических и 
биологических препаратов, 2011-2012 гг. 

Биохимические показатели клубней 
Способ 

возделывания Сорт Крах-
мал, % 

Сухое 
вещест-

во, % 

Вита-
мин С, 
мг% 

Нитра-
ты, 

мг/кг 

Лилея 10,2 

13,6 
16,4 

20,3 
19,8 

9,8 
202,5 

110,6 

Скарб 8,5 

11,8 
13,5 

21,4 
19,7 

13,4 
172,3 

107,9 

Традиционная 
технология - 
контроль 

Рагнеда 10,1 

10,3 
16,2 

22,5 
25,4 

12,5 
189,2 

104,1 

Лилея 10,6 

10,0 
16,8 
18,5 

20,5 
11,0 

146,8 
90,9 

Скарб 8,6 
11,6 

13,7 
20,0 

20,1 
11,5 

138,0 
82,0 

Экологизиро-
ванная технология 
с биоло-гическим 
методом СЗР 

Рагнеда 11,0 
11,4 

17,2 
18,0 

29,6 
10,2 

124,9 
96,7 

 

Примечание: в числителе – данные по РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
картофелеводству  и плодоовощеводству»; в знаменателе – данные по РУП 
«Минская ОСХОС НАН Беларуси». 

 
Показатели по витамину С также выше для традиционной 

технологии выращивания. Исключением является сорт Лилея, у 
которого превышение по сравнению с традиционной технологией 
составило 1,2 мг %. Экологизированная технология возделывания 
картофеля способствует уменьшению накопления нитратов в клубнях 
на 7,4-25,9 мг/кг, что составляет 82,0-96,7 мг/кг, по традиционной – 
104,1-110,6 мг/кг. 

Выращивание картофеля по экологизированной технологии на 
двух почвенных разностях (суглинистой и супесчаной почвах) 
обеспечили формирование урожая клубней, на уровне 18,6-27,7 т/га и 
33,1-36,8 т/га соответственно. 

При анализе биохимических показателей клубней наблюдается 
тенденция к увеличению содержания сухого вещества, крахмала и 
витамина С в варианте выращивания картофеля по экологизированной 
технологии. Показатели по нитратам уменьшаются в варианте 
производства картофеля по экологизированной технологии в 
сравнении с традиционной на 7,4-64,3 мг/кг в зависимости от сорта. 
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ЕЛЕМЕНТИ БІОЛОГІЗАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ 

ВИРОЩУВАННЯ ХМЕЛЮ 
 

О.П. Стецюк, к.с.-г.н., ст. науковий співробітник 
Л.П. Кириченко, Ю.М. Ільїнський 

Інститут сільського господарства Полісся НААН 
 
Наведено результати досліджень щодо використання елементів 

біологізації землеробства при вирощуванні хмелю, ефективності 
застосування альтернативних органо-мінеральних систем удобрення, 
які дозволяють частково замінити традиційні органічні добрива та 
зменшити антропогенне навантаження на довкілля. 

Інтенсивна технологія вирощування хмелю несе значне 
антропогенне та техногенне навантаження на агробіоценоз 
хмелеплантації, що призводить до виснаження ґрунту, негативного 
впливу на навколишнє середовище. Тому на сучасному етапі 
важливою є проблема часткової заміни енергоємних техногенних 
ресурсів біологічними маловитратними  та екологічно безпечними 
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технологіями [1].  
Перехід до органічного землеробства в хмелярстві є питанням 

актуальним і мало вивченим. Дослідженнями з цих питань займаються 
новозеландські вчені, які застосовують вирощування суміші трав вівса 
і конюшини як ґрунтопокривної між рядами хмелю з періодичним 
скошуванням і мульчуванням міжрядь. Це сприяє стабілізації гумусу, 
накопиченню азоту. Урожайність культури зменшується, але вміст 
альфа-кислот залишається на тому ж рівні, що і при традиційній 
технології. В ціновому сегменті вартість такого хмелю дещо вища, 
проте завдяки стабільному попиту його економічно вигідно 
вирощувати [2]. В наших умовах повний перехід до органічного 
виробництва хмелю обмежує ряд труднощів, пов’язаних із захистом 
рослин хмелю від шкідників, хвороб та бур’янів, а також компенсації 
витрат елементів живлення рослин з метою стабілізації родючості 
ґрунту. Тому постає питання внесення елементів біологізації в 
технологію вирощування хмелю, часткової заміни традиційних 
добрив, поліпшення екологічного стану агробіоценозу хмелеплантацій. 

Елементи органічного землеробства поставлені на вивчення в 
частині змін традиційної системи удобрення на основі включення 
сидерації як альтернативного джерела надходження поживних речовин 
в ґрунт і забезпечення ведення екологічно збалансованого 
землеробства [3] та використання залуження міжрядь хмеленасаджень, 
ефективність якого доведена в технологічному процесі вирощування 
винограду [4]. 

Мета досліджень – вивчення ефективності застосування 
елементів біологізації землеробства в технологічному процесі 
вирощування хмелю. Об’єкт досліджень – технологічний процес 
вирощування хмелю за умови використання нетрадиційних органічних 
добрив. Дослідження проводили у 2011–2012 роках  на хмелеплантації 
№ 221 ІСГП. Дослідна ділянка розташована  на дерново-підзолистому 
супіщаному ґрунті, який характеризується наступними агрохімічними 
показниками у  0 – 20 см шарі: рН (сольове) – 4,6–6,0; гумус (за 
Тюріним) – 1,1–1,3 %; азот (за Корнфільдом) – 98–111 мг/кг грунту; 
рухомі форми Р2О5  – 250–395 та К2О  – 75–95 мг/кг повітряно-сухого 
грунту (за Кірсановим).  

Органічні добрива – перепрівший гній, сидеральні культури, 
багаторічні трави. Мінеральні добрива – аміачна селітра 34%; 
гранульований суперфосфат 20%; калімагнезія 29%. Норму внесення 
органічних та мінеральних добрив встановлювали з урахуванням 
вмісту у ґрунті органічної речовини, мінерального азоту і елементів 
живлення на програмований урожай шишок хмелю з урахуванням 
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біологічних особливостей сорту. Спосіб внесення добрив – локально в 
борозну, рано на весні в період розорювання гребенів, перед обрізкою 
маток хмелю, а також підживлення азотом у період вегетації рослин 
згідно схеми досліджень. Як елементи біологізації в наших 
дослідженнях застосовувались варіанти з сидерацією, подвійною 
сидерацією та залуженням міжрядь. В якості сидератів 
використовували редьку олійну – варіанти 5, 6; комбінація редька 
олійна+люпин вузьколистий (висівали в третій декаді квітня) та 
гірчиця (висівали в третій декаді серпня) – варіанти 7, 8. Зароблялась в 
ґрунт зелена маса у другій декаді червня – першій декаді липня 
залежно від культури за допомогою дискових знарядь (з одночасним 
підгортанням рослин у ряду). Для залуження міжрядь навесні  2011 
року були висіяні багаторічні трави: райграс пасовищний, мятлик  
луговий, вівсяниця червона, конюшина біла у співвідношенні  –  
2:1:1:1. Агротехніка загальноприйнята у відповідності з технологічною 
картою, крім факторів, що поставлені на вивчення. Схема досліду 
включає наступні варіанти:  

1) без добрив;  
2) гній 40 т/га+N180Р160К220;  
3) залуження+N180Р160К220;  
4) залуження+гній 20 т/га+N180Р160К220;  
5) сидерат+N180Р160К220; 
6) сидерат+гній 20 т/га+N180Р160К220;  
7) подвійна сидерація+N140Р80К160;  
8) подвійна сидерація+N100Р60К120.  
Перегній вносимо періодично, через рік. Розрахунково-

запланована урожайність –  15–20 ц/га. Результати досліджень 
засвідчили, що накопичення зеленої маси сидератів та багаторічних 
трав у 2011–2012 роках проходило нерівномірно і значно залежало від 
погодних умов. 2011 рік виявився сприятливим для багаторічних трав, 
урожайність зеленої маси за 4 укоси була в межах 18,76–19,06 т/га, 
2012 рік – для сидератів (13,16–16,58 т/га). Середня урожайність за 2 
роки складала 15,27–15,32 т/га для багаторічних трав та 10,18–11,63 
т/га  для сидератів. 

Дані урожайності шишок хмелю в середньому за два роки 
показали, що оптимальними виявились варіанти з заміною половинної 
норми гною залуженням міжрядь (варіант 4) та сидератом – редькою 
олійною (варіант 6), а також подвійною сидерацією (варіант 7). На цих 
варіантах вона майже не поступалась традиційній технології (1,63 т/га) 
і складала відповідно 1,52; 1,58; та 1,54 т/га. 

Що стосується вмісту альфа-кислот, як одного з основних 
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показників якості шишок, то спостерігали тенденцію до зниження їх 
вмісту у порівнянні з абсолютним контролем  (варіант без добрив) на 
10–15 %,  проте у порівнянні з контролем (варіант 2) цей показник був 
вищий на всіх біологізованих варіантах. За період досліджень 
продуктивність перегнійно-сидеральної системи удобрення з 
половинною нормою гною була нарівні з традиційною. Проявляється 
тенденція, що варіанти технології зі залуженням міжрядь і 
половинною нормою гною та варіант з подвійною сидерацією міжрядь 
(сидерально-мінеральна система) також не поступаються урожайність 
шишок загальноприйнятій технології. Якісні показники шишок хмелю 
щодо вмісту альфа-кислот на біологізованих варіантах не 
поступаються традиційній технології. 

 
Література 

1. Тараріко О.Г. Біологізація ґрунтозахисного землеробства на 
сучасному етапі / О.Г.Тараріко // Охорона родючості ґрунтів. – 2004. – 
Вип. 1. – С. 30 – 37. 

2. Organic hop production in New Zealand [T.Inglis, F.Knudsen, 
D.Oldham et al]. – Brewing and Beverage Industry International. – 1996. – 
No 1. – P. 22 – 23. 

3. Матюк Н.С. Роль сидератов в экологизации и биологизации 
земледелия [электронный ресурс] / Н.С. Матюк, Г.Д. Гогмачадзе,  С.С. 
Солдатова // Формат файлов: Microsoft Word – В виде HTML; режим 
доступа – www.agroecoinfo.narod.ru /journal/STATYI /2010/1/st_02.doc. 

4.  Лукьянов Алексей Александрович. Биологизированный 
способ содержания почвы виноградников, обеспечивающий 
экологическую безопасность ампелоценозов: диссертация кандидата 
сельскохозяйственных наук: 06.01.07 / Лукьянов Алексей 
Александрович. – Краснодар, 2009. – 129 с. 
 
 

ОРГАНІЧНЕ КОРМОВИРОБНИЦТВО В ЗОНІ ПОЛІССЯ  
 

П. П. Храпійчук, к.с.-г.н., С. В. Журавель, к.с.-г.н. 
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І. П. Храпійчук, к.с.-г.н.  
ІСГ«Полісся» НААН  

  
Полісся унікальний регіон серед інших зон України. В ринкових 

умовах може конкурувати лише в галузі тваринництва, а саме 
молочному та м’ясо-молочному скотарстві. 



 430

Як відомо, якість продукції тваринництва значною мірою 
визначається характеристиками кормів. В силу багатьох причин 
(елементи родючості, хімічні властивості, структура ґрунту та ін.) 
кормові рослини не забезпечують отримання високої якості корму 
через менше накопичення сухої речовини, білка та інших поживних 
речовин. Тому підбір культур і екологія їх вирощування завжди були 
актуальними питаннями кормовиробництва в поліській зоні. 

Сьогодні, у зв’язку із занадто високою ціною мінеральних 
добрив, засобів захисту, пального, гостро стоїть необхідність 
збільшення продуктивності, покращення якості та зменшення ціни 
кормових. Оскільки ведення тваринництва супроводжується, як 
правило, виробництвом значної кількості органічних добрив (гною) 
можливе ведення кормовиробництва, на його основі, з підбором 
культур, що можуть забезпечувати високу продуктивність та якість без 
застосування пестицидів і мінеральних добрив.  

Наші дослідження, проведені в Інституті Полісся НААН 
показали, що кормовиробництво за рахунок впровадження кормових 
спеціалізованих сівозмін, здатних забезпечити повну річну потребу в 
кормах, відповідно до зоотехнічних вимог, може вестися як органічна 
система кормовиробництва. За рахунок використання лише органічних 
добрив (12 т/га сівозмінної площі) та насичення сівозмін бобовими та 
їх сумішками. Використання повною мірою біологічного потенціалу 
культур досягається досить висока продуктивність кормового гектара. 
Так, в п’ятипільній кормовій сівозміні отримали основної продукції – 
42,2 ц к. од. ячменю, 71,4 – кукурудзи, 29,1 – пелюшко-ячмінної зерно 
сумішки, 89,7 – пелюшко-кострицевої травосумішки першого року та 
65,2 ц к. од. другого року використання. В лучній-сінокісній сівозміні 
за пасовищного використання отримали від бобово-злакових сумішок 
різних строків пасовищної стиглості від 29,3 до 35,1 ц к. од., а за 
сінокісного використання 31,5 – 49,2 ц/га кормових одиниць. 

Дослідженнями встановлено, що в 5-ти пільній польовій 
кормовій сівозміні, за органічної системи удобрення, в середньому за 
ротацію досягнено продуктивність – 63,5 ц к. од. основної продукції з 
одного гектара сівозмінної площі. В лучно-пасовищній (за 
співвідношенням 1:1 пасовища до сінокосу) кормова продуктивність 
пасовища склала 32,8, а сінокосу –  42,6 ц/га кормових одиниць. 

Таким чином, за органічної системи, кормова польова та лучно-
пасовищна сівозміна, в поєднанні, забезпечили середню 
продуктивність 50,6 ц/га кормових одиниць основної продукції та 
можливість введення збалансованих річних раціонів (зелених, сінажу, 
зернофуражу та ін.) високу якість енергетики корму. 
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Проведені аналізи кормової якості показали, що в продукції, за 
органічної системи удобрення, не накопичується надлишкова кількість 
нітратів у зеленому кормі та радіонукліду Cs137 . Визначні показники 
переходу якого показують можливість вирощування без обмежень всіх 
культур, що вивчалися за забруднення до Cs137 – 370 КБк/кг ґрунту. 
Результати досліджень підтверджують можливість впровадження 
органічної системи кормовиробництва для господарств різних форм 
властивості зони Полісся. 

 
 

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА МІКРОКЛІМАТ 
ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ 

 
Н.М. Ворожбит, науковий співробітник 

Н.П. Болтик, науковий співробітник 
Тернопільська державна сільськогосподарська  

дослідна станція ІКСГП НААН 
 
Сучасні технології виробництва продукції тваринництва 

потребують максимального підходу до відповідності умов утримання 
тварин та їх природних параметрів зовнішнього середовища. 
Основним резервом при спрямованому вирощуванні ремонтного 
молодняку великої рогатої худоби, поряд із забезпеченням кормової 
бази, є створення оптимальних технологічних умов, до яких відносятся 
показники мікроклімату [3,5]. На мікроклімат тваринницьких 
приміщень суттєво впливають природно-кліматичні умови району, в 
якому розміщено господарство; а саме інтенсивність сонячної радіації, 
кількість похмурих і сонячних днів протягом року, рух повітряних мас, 
температура літніх і зимових місяців, вміст вологи в повітрі, кількість 
атмосферних опадів.  

Численними дослідженнями встановлено, що підтримання 
сприятливих параметрів повітряного середовища (наприклад: 
температури, вологості) дає великий економічний ефект. При низькій 
температурі в тваринницьких приміщеннях підвищується витрата 
кормів і знижується приріст ваги тварин. Практика показує, що 
зниження температури приміщення на 1Co збільшує витрату енергії на 
5-6%. Коливання температури в приміщенні не повинні перевищувати 
3Со, шкідлива також зайва вологість [1]. 

Утримання тварин у холодних, сирих, погано вентильованих, із 
протягами будівлях призводить до зниження продуктивності, 
збільшення витрат кормів на одиницю продукції, зростанню 
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захворювання, особливо молодняку. Погіршується якість 
тваринницької продукції: молоко забруднюється, набуває аміачного 
запаху, підвищується його кислотність і бактеріальна 
забрудненість [4]. 

Як показують дослідження, мікроклімат приміщень в стійловий 
період, а також фізіологічний стан тварин не завжди відповідає 
зоогігієнічним вимогам. Взимку температура повітря в приміщеннях 
зазвичай не перевищує +5-6 Со. У деяких випадках вона опускається 
навіть нижче нуля. Відносна вологість нерідко досягає 98-100 %. Вміст 
аміаку вище допустимої норми в 2-4 рази. Температура підлоги і стін 
опускається до 1-2Со. Такий несприятливий мікроклімат викликає 
захворюваність тварин, особливо молодняку, на 20-35% збільшуються 
витрати на виробництво одиниці продукції [3]. При утриманні корів в 
приміщеннях, де температура повітря нижче +5Со знижуються надої 
на 1-2 літри на добу, а приріст маси телят – на 15-20% [2].  

У кліматичних умовах літнього періоду також важливим є 
контроль стану здоров’я тварин, щоб не допустити теплового стресу, 
використовуючи при цьому як прості засоби захисту від сонця, так і 
складні системи активного охолодження. Згідно з нормами, в 
повітряному середовищі приміщення для корів вуглекислого газу 
повинно бути не більше 0,25%, аміаку – не вище 20 мг/м3, а 
сірководню – лише сліди (табл. 1). Шкідливі гази при досить гарній 
вентиляції видаляються з тваринницьких приміщень разом з водяними 
парами. Взимку вентиляція повинна забезпечити приплив не менше 
15м3 свіжого повітря за годину на 100 кг маси корів. Це сприяє 
підтримці нормальної відносної вологості, що не перевищує 70-75%. 
Коли з приміщень безперервно видаляється надмірна вологість, 
тварини краще переносять морози.  

Таблиця 1 
Гранично допустима концентрація шкідливих газів у повітрі 

виробничих приміщень для утримання тварин 
Вуглекислий газ Тварини 

% л/м3 
Аміак , 
мг/м3 

Сірководень, 
мг/м3 

Телята до 3-х 
місячного віку 0,20 2,0 10 5 

Телята від 3- до 
6- міс.  віку 0,25 2,5 15 10 

Молодняк та 
дорослі тварини 0,25 2,5 20 10 

 
Норми технологічного проектування містять науково 
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обґрунтовані параметри мікроклімату для всіх видів і вікових груп 
домашніх тварин і є обов'язковими для їх дотримання, щоправда, за 
умови, що керівники та спеціалісти тваринницького підприємства 
хочуть отримати максимальну кількість продукції при мінімальній її 
собівартості. В іншому випадку, недостатня увага до стану 
мікроклімату на тваринницьких фермах і комплексах з боку керівників 
і фахівців завжди обертається великими втратами для виробництва, які 
можна підтвердити наступними цифрами: у молочного стада втрати 
тільки по молоку складуть 10%-20%, зменшення приросту живої маси 
– 20%-30%, відхід молодняку – 5%-40%, скорочення терміну 
господарського використання тварин – 15%-20%, скорочення терміну 
використання приміщень та технологічного обладнання – в 2-2,5 рази 
[6]. 
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На сучасному ринку, в умовах конкуренції, основним 

регулюючим важелем є якість продукції. Якість продукції в 
глобальному розумінні означає задоволення потреб споживачів. До 
поняття якості продукції тваринництва та рослинництва відносяться як 
споживчі властивості харчового продукту, так і такі важливі для 
сучасного суспільства аспекти якості, як методи землеробства і 
тваринництва, відповідність сучасним стандартам безпечності. 
Виробники продовольчої сировини та харчових продуктів для 
сучасного міжнародного ринку, в тому числі європейського, 
стараються надати своїй продукції додаткових позитивних 
характеристик, наприклад таких як органічне виробництво, особливе 
географічне походження, виготовлення продукції за принципом 
збереження навколишнього природного середовища.  

Отже, передові виробники зацікавлені в наданні своїй продукції 
особливої привабливості для споживачів та збільшенні її 
конкурентоспроможності на ринку. На даний час існує  4 сучасні 
схеми  виробництва  продукції з особливими показниками її якості: 
органічна, екологічна, географічна та традиційні харчові продукти. Ці 
схеми виробництва мають певні відмінності між собою та 
передбачають як належне виробництво, так і відповідний контроль і 
сертифікацію. Тільки за результатами сертифікації продукція може 
бути відповідним чином маркована для того, щоб вона була 
ідентифікована на  ринку [1-3]. 

Молочний сектор в Україні займає одне із передових місць по 
своїй значущості серед інших виробництв харчового сектору. 
Національні виробники молокопродуктів прагнуть розширяти ринки 
збуту, в тому числі за рахунок нових видів продукції. Дуже 
перспективним напрямом є виробництво органічних молокопродуктів. 
Цей сегмент тільки зароджується в Україні, а отже і надає широкі 
можливості та перспективи для виробників. Враховуючи сучасні 
національні та міжнародні вимоги до харчових продуктів, в тому 
числі, до органічних, слід зазначити, що основоположною вимогою до 
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них є безпечність для споживача. Органічні харчові продукти повинні 
мати найвищий ступінь безпечності для споживачів. Ці харчові 
продукти вважаються найкращими серед інших харчових продуктів. 
Щоб органічна молокопродукція відповідала вимогам, що ставляться 
до неї, необхідно забезпечувати органічне виробництво в усіх ланках 
харчового ланцюга. Важливою ланкою виробництва органічних 
молокопродуктів є молочні ферми. Для органічних молокопродуктів 
молоко-сировина повинна бути вироблена на органічних молочних 
фермах [3] 

Метою даної роботи було вивчення особливостей виробництва 
органічного молока на молочних фермах відповідно до сучасних 
вимог. За результатами дослідження було встановлено, що основними 
вимогами до органічних молочних ферм є дотримання комплексу 
належних практик , які сприяють отриманню молока високої якості та 
безпечності. До таких належних практик відносяться: Good  
Agricultural Practice (GAP),  Good Manufacturing Practice (GMP), Chain 
control (CC), Good Hygiene Practice (GHP), Good Veterinary Practice 
(GVP), Good  Ecology  Practice  Quality control (QC), Hazard Analysis by 
Critical Control Points (HACCP). Слід зазначити, що система НАССР 
для первинного виробництва є не обов’язковою для застосування, але 
передові фермери в розвинених країнах успішно її впроваджують. При 
впровадженні належних практик необхідно враховувати те, що вони 
будуть попереджувати виникнення ризиків як в сирому молоці так і в 
кінцевих молочних продуктах. 

Для сирого молока, як і для молокопродуктів, особливим 
ризиками є мікробіологічні. Для ефективного попередження 
мікробіологічних ризиків необхідно розробити профіль ризику. 
Профіль мікробіологічного ризику порвинен включати:    

- перелік мікроорганізмів, які можуть бути виявленими в 
молочних продуктах, включаючи характерні особливості кожного 
мікроорганізму, які важливі з точки зору здоров’я людини; 

- епідеміологічні дані щодо виникнення харчових отруєнь, 
пов’язаних з конкретним мікроорганізмом; 

- результати досліджень розповсюдження мікроорганізмів в 
харчовому ланцюзі та ступеня мікробіологічного ризику, пов’язаного  
з молочними продуктами; 

- опис виробництва молочних продуктів в харчовому ланцюзі із 
зазначенням офіційно встановлених мікробіологічних показників 
(критеріїв), дотримання яких гарантує безпечне харчування 
молочними продуктами для споживачів. 

Сире молоко може містити патогенні та умовно-патогенні 
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мікроорганізми за умови недотримання вимог вищезазначених 
належних практик. Взагалі, в сирому молоці міститься змішана 
мікрофлора, яки потрапляє до нього з декількох джерел: поверхня 
вим’я, шкіра корів, внутрішні поверхні доїльного обладнання та 
молочного посуду, персонал, повітря приміщення, де відбувається 
доїння корів, вода молочної ферми, захворювання корів на мастит. 
Тобто всі джерела, з яких потрапляє до молока мікрофлора 
поділяються на дві групи. До першої групи відносяться внутрішні 
джерела (чинники) – коли мікроорганізми потрапляють до збірного 
молока з вим’я корови уразі її захворювання на мастит (або при  
іншому захворюванні, при якому патогенні мікроорганізми 
виділяються з молоком.)  

До другої групи відносяться зовнішні джерела (чинники) – коли 
мікроорганізми потрапляють до молока з довкілля молочної ферми. 
Первинне виробництво молока на молочних фермах має найбільший 
внесок в контамінацію мікроорганізмами як сирого молока, так і 
молочних продуктів. На рівень контамінації мікроорганізмами  сирого 
молока впливає здоров’я тварин, розмір стада, вік тварин, рівень 
гігієни доїння та утримання корів, якість води, годівля. При виконанні 
вимог належних практик негативний вплив вищезазначених чинників  
на мікробіологічне забруднення сирого молока зменшується до рівня, 
який не несе загрози  для споживачів або попереджається.  

Таким чином, належні практики є важливими заходами для 
первинного виробництва молока на органічних молочних фермах, щоб 
гарантувати його безпечність та якість. Ці належні практики сприяють 
зменшенню виникнення ризиків для споживачів щодо харчових 
отруєнь, в тому числі тих, що викликаються  патогенними та умовно 
патогенними мікроорганізмами. На кожній органічній фермі повинно 
бути налагоджено ефективне управління мікробіологічними ризиками, 
яке базується на створенні мікробіологічних профілів та методології 
оцінки  мікробіологічних ризиків. 

 
Література 

1. Касянчук В.В. Поширення і застосування основоположних 
принципів європейського співтовариства щодо належної гігієнічної 
практики на вітчизняних молочних фермах / В.В.Касянчук, 
М.П. Остапюк // Наук Вісник Львівського нац. ун-ту вет. мед. 
ім. С.З.Гжицького. – Львів. – 2010.– № 4(46). – С. 73-77. 

2. Касянчук В.В. Система охорони довкілля при виробництві 
молока / В.В. Касянчук, О.М. Бергілевич, М.Д.Кухтин // Роль в 
підвищенні технологічного рівня ефективності АПК України: 



 437

матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – 
Тернопіль: Крок, 2012. – С. 194-197. 

3. Future perspective for animal health on organic farms: main 
findings, conclusions and recommendations from SAFO / Edited by C. 
Rymer, M. Vaarst and S. Padel Network// Proceedings of the 5th SAFO 
Workshop 1 June 2006, Odense, Denmark, 2006. – 146 р. 

 
 

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА                                            
ТА ДОБРОБУТ КОРІВ 

 
О.М. Бергілевич, д.вет. наук, професор 

Сумський національний аграрний університет 
 
Загальновідомо, що тільки здорова корова, яка не має стресів та 

знаходиться в оптимальних для неї умовах утримання та належним 
чином доїться, може продукувати повноцінне за своїм хімічним 
складом, корисне для людського організму молоко. Органічне молоко 
відноситься до категорії молока самої високої якості за всіма 
показниками: біологічними, харчовими та органолептичними. 

Органічне виробництво молока вимагає від фермерів належним 
чином ставитись до корів, що встановлено у міжнародних вимогах  
GWP (Good Well-being Practice) – належна практика добробуту тварин. 
Належна практика добробуту тварин передбачає гарантування 
молочним корова вільного доступу до води. Годівля корів повинна 
бути своєчасною, раціони повинні бути збалансованими та 
відповідними до продуктивності корів. Корми слід застосовувати 
високоякісні та без залишків агрохімікатів. Доїння таких корів 
повинно мати чіткий графік без відхилень і доїти їх повинні одні й ті ж 
доярки. В приміщеннях для утримування корів необхідно 
дотримуватись всіх зоогігієнічні параметрів мікроклімату, забезпечити 
низький рівень шуму. Корови в літніх таборах повинні мати затінення 
від сонця та надійний захист від поганої погоди. В органічному 
молочному виробництві заборонено використовувати гормони, 
антибіотики, або пестициди. Лікування корів на органічній фермі слід 
здійснювати без застосування антибіотиків та інших хімічних 
ветеринарних засобів [1-4].  

Вигул корів повинен здійснюватись в усі пори року (крім тих 
днів, що мають екстремальні погодні умови). На органічній фермі слід 
максимально корів утримувати на пасовищі, навіть коли випадає 
перший  невеликий сніг. Зелена трава – це основна частина раціону 
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корови на органічній фермі. Науковими дослідженнями доведено що 
чим більше корови випасаються на пасовищі тим більше в молоці 
корисних жирних кислот, вітамінів, таких як А та Є, які профілактують 
в них різні захворювання [3-5]. 

Отже, пасовища для органічних ферм – важлива складова 
виробництва органічного молока та забезпечення добробуту тварин. 
Але, в зв’язку з тим, що на органічних пасовищах не 
використовуються хімічні засоби, є вірогідність щодо  
розповсюдження  в землі різних патогенних мікроорганізмів, які 
можуть наносити шкоду здоров’ю тварин, а також і споживачам 
молокопродуктів. Тому вивчення біологічних небезпек в ґрунті 
органічних пасовищ являється надзвичайно актуальним.   

Метою даної роботи було встановлення основних критеріїв щодо 
біологічної безпечності землі пасовищ для корів органічних ферм. 

Статус проблеми мікробіологічних властивостей грунту 
органічних пасовищ для молочного стада, як уже згадувалося вище, 
займає одне із найважливіших місць. Таким чином, без належного 
використання пасовищ не є можливим виробництво органічної сировини 
тваринного походження. Для визначення стабільності органічного 
пасовища можуть бути використані мікробіологічні показники стану 
грунтів. Це пов’язано з невеликою кількістю хімічних речовин в 
органічних грунтах пасовищ, які не впливають на ріст і розвиток 
мікроорганізмів, та більша їх кількість постійно потрапляють у грунт з 
фекаліями тварин, що в свою чергу урізноманітнює видових та кількісний 
склад мікрофлори грунту пасовищ.  

Це можуть бути різні молочнокислі бактерії. умовно-патогенні 
енерококи та ентеробактерії, плісняві гриби, дріжджі та ін. Тому, на 
органічних пасовщах повинна бути оптимізована кількість  поголів’я 
корів (критерії інтенсивності використання пасовищ). У країнах ЄС це 
складає не більше 3 корів на акр пасовища [5]. Перевищення поголівя 
тварин на пасовищах стрияє збільшенню мікробного забруднення в 
грунті. Відзначимо також, що під час випасу корів на зростання кількості і 
розмноження мікроорганізмів в грунті пасовищ впливає погода та 
територіальний клімат. Це також може призвести до значного 
забруднення грунтів різними мікроорганізмами, включаючи бактерії 
родини Enteroactriaceae, серед яких зустрічаються патогенні або 
потенційно патогенні мікроорганізми, що за певних умов можуть бути 
патогенними. Деякі з цих мікроорганізмів (кишкова паличка, ентерококи, 
спороутворюючі бактерії, такі як Clostridium, Protozoa, Fungus, 
Thermoleophilum) у великих кількостях можуть мати певний ризик для 
здоров’я тварин, які пасуться на таких пасовищах у вигляді хвороб 
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шлунково-кишкового тракту, а це в свою чергу може вплинути на якість 
молочної сировини. У зв’язку з цим, мікробіологічний контроль грунтів 
органічних  пасовищ повинні бути під постійним контролем.  

Земля для виробництва кормів для молочних корів, земля під 
пасовище на органічних фермах повинна відповідати вимогам, що 
ставляться до землі для органічного виробництва. Корови для  
виробництва органічного молока повинні отримувати найбільше сухих 
поживних речовин від загальної їх потреби з пасовища протягом року. 
Період випасання корів на органічній фермі повинен бути якомога 
довшим, але не менше, ніж 120 днів. Ферми, що знаходяться в місцевості з 
кліматом, де не можна забезпечити мінімум 120 днів пасовища для дійних 
корів не повинні бути визнаними як органічні. Гарні органічні пасовища  в 
цілому забезпечують найбільш економні корми для корів. 

Ключовим принципом органічного виробництва повинен бути 
зв’язок земля – тварина. Для забезпечення безпечності пасовищ для 
корів органічних ферм необхідно, крім хімічного аналізу землі,  
проводити її дослідження на біологічну безпечність, і в тому числі 
щодо наявності патогенних мікроорганізмів, які мають бути під 
постійним мікробіологічним контролем. Споживачі органічного 
молока повинні бути впевнені в тому, що молоко отримане від корів, 
які утримуються в природному для них середовищі. 
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ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У СИСТЕМІ 
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«ГАЛЕКС АГРО» НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Л.Л. Довбиш, к. с.-г. н., доц., М.М. Кравчук, к. с.-г. н., доц.  
Житомирський національний агроекологічний університет  

 
Одним із основних завдань органічного землеробства є 

створення стійких і збалансованих агроекосистем, які повинні 
забезпечити екологічно-, соціально- та економічно доцільне 
виробництво сільськогосподарської продукції. Воно повинно 
максимально врахувати специфіку ґрунтового покриву, а також 
місцеві соціально-економічні, кліматичні та історико-культурні 
особливості території, зони, ландшафту [1, с. 7].  

Актуальність такої системи в сучасних умовах є незаперечною. 
Проте, переходу до органічного виробництва заважає ряд об’єктивних 
і суб’єктивних чинників [2, с. 3]. До останніх належить небезпека 
втрати продуктивності культур та погіршення основних економічних 
показників агровиробництва. В зв’язку з цим, нами було поставлено 
завдання оцінити енергетичну та економічну ефективність системи 
органічного виробництва на прикладі однієї з провідних продовольчих 
культур зони. 

Мета досліджень полягала у комплексній оцінці господарського 
балансу поживних речовин під пшеницею озимою та продуктивності 
культури в умовах органічної системи землеробства. 

Об’єкт досліджень: процес оцінки господарського балансу 
гумусу та поживних речовин під пшеницею озимою та формування 
продуктивності культури в умовах органічної системи землеробства. 
Предмет досліджень: пшениця озима, органічна система землеробства, 
продуктивність, баланс гумусу та поживних речовин. Дослідження 
проводили на базі ПП «Галекс Агро» с. Стрієва Новоград-Волинського 
району Житомирської області, яке сертифіковане швейцарською 
сертифікаційною компанією ІМО, як органічне, та має сертифікат про 
відповідність виробництва органічної продукції стандартам Bio Suisse.  

ПП «Галекс Агро» розташоване в Центральній правобережній 
провінції зони мішаних лісів дерново-підзолистих типових та оглеєних 
грунтів Українського Полісся, але з домінуючими ознаками, що 
характерні для зони Лісостепу. Тому у структурі ґрунтового покриву 
переважають сірі лісові та дернові ґрунти різного ступеня оглеєння [3, 
с. 187]. 
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Ґрунт дослідної ділянки темно-сірий лісовий легкосуглинковий 
з вмістом гумусу 3,1%, лужногідролізованого азоту –112 мг/кг, 
рухомого фосфору – 182 мг/кг, та обмінного калію – 152 мг/кг, рН КСІ – 
5,9, рНН2О – 7,0. Відбір ґрунтових зразків проводився на глибину  
0-20 см. Агрохімічні показники ґрунту визначали за 
загальноприйнятими методиками. У господарстві діє система 
землеробства «Древлянська». У зв’язку з розміщенням земель у зоні 
достатнього зволоження, де неможливо боротися із забур’яненістю за 
мінімального або нульового обробітку, застосовують традиційну 
систему обробітку ґрунту. Система удобрення передбачає 
вирощування культури лише за рахунок надходження поживних 
речовин із соломою, сидератами та рослинними рештками. 

Актуальною проблемою органічного землеробства є 
відтворення ґрунтової родючості, забезпечення позитивного балансу 
гумусу та поживних речовин, а також підтримання високої 
продуктивності культур. Урожайність пшениці озимої, при 
вирощуванні за органічної системи землеробства після вико-вівсяної 
сумішки, в середньому за два роки, становила 37,3 ц/га. Аналіз 
структури колосу показав, що кількість колосків у колосі становила 13 
шт., кількість зерен у колосі – 16 шт., маса зерна у колосі – 0,56 г, а 
маса 1000 насінин – 38,0 г.  

Науковою основою ведення ефективних моделей 
землекористування є забезпечення позитивного балансу гумусу та 
елементів живлення. Балансові розрахунки гумусу під озимою 
пшеницею показали, що надходження органічної речовини в ґрунт 
лише з рослинними рештками забезпечує бездефіцитний баланс 
(+0,11 т/га). Одним із показників науково обґрунтованого ведення 
сільськогосподарського виробництва в контексті кожного конкретного 
господарства є також баланс поживних речовин, що надходять у ґрунт 
і використовуються на формування врожаю. Баланс поживних речовин 
має сприяти не тільки зростанню врожайності, але й поліпшенню 
родючості ґрунту.  

Розрахунок балансу елементів живлення у ґрунті є одним з 
елементів контролю за станом його родючості. Як свідчать 
розрахунки, при вирощуванні озимої пшениці за органічної системи 
удобрення баланс по всіх елементах живлення є дефіцитним, що 
пояснюється високим виносом їх з урожаєм основної продукції та 
незначним надходженням ззовні. Інтенсивність балансу по елементах 
коливається в межах 68-95% (табл. 1).  

Розрахунки біоенергетичної оцінки вирощування пшениці озимої 
показали, що коефіцієнт енергетичної ефективності становив 8,8. 
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Економічною основою сучасного рослинництва є виробництво 
продукції з мінімальними матеріальними затратами на її одиницю. 

 
Таблиця 1 

Баланс поживних речовин під озимою пшеницею за органічної 
системи землеробства 

Показник N Р2О5 К2О 
Статті надходження поживних речовин 

з добривами 0 0 0 
з атмосферними опадами 5 0 0 
з насінням 5,9 2,8 2,2 
симбіотична азотфіксація 30 0 0 

Всього 40,9 2,2 2,2 
Статті втрат поживних речовин 

винос з урожаєм 120,3 40,1 96,2 
витрати при вимиванні 10 0,4 4,5 
за рахунок денітрифікації 0 0 0 

Всього 130,3 40,5 100,7 
Баланс -89,4 -37,7 -98,5 

 
Аналіз економічної ефективності вирощування озимої пшениці 

в умовах високої культури землеробства органічного виробництва 
показав, що в середньому за 2010-2011 рр. прибуток по озимій 
пшениці становив 4,5 тис. грн./га. 

Висновки:  
1. За високої культури землеробства вирощування пшениці 

озимої у системі органічного виробництва дозволило отримати урожай 
на рівні 37,3 ц/га. 

2. Вирощування озимої пшениці за органічної системи 
землеробства забезпечує високі показники енергетичної та 
економічної ефективності. Так, коефіцієнт енергетичної ефективності 
за роки досліджень становив 8,8, а прибуток – 4,5 тис. грн./га. 

3. Розрахунки показали дефіцит елементів живлення під 
озимою пшеницею. Використання в якості попередника вико-вівсяної 
сумішки не дозволяє повністю вирішити проблеми дефіциту N. Це 
вказує на необхідність контролю та регулювання ґрунтових запасів 
поживних речовин у сівозміні.  
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 университет имени В.Г. Короленко 
 
Основой органического производства и продовольственной 

безопасности мира и Украины является физическая экономия и 
природное земледелие. Именно они способны развязать гордиев узел 
проблемы триединства, во-первых, достаточных объемов производства 
продовольствия, во-вторых, его потребительского качества 
(безвредности – без гербицидов, пестицидов, химудобрений, ГМО и 
тому подобное) и, в то же время, в-третьих, сохранения 
(приумножение) плодородия почвы на Земле.  

Сергей Андреевич Подолинский (19.07.1850-30.06.1891), 
рассматривая физико-економическую природу прибавочной стоимости 
через фотосинтез солнечной энергии растениями, утверждал, что «при 
усовершенствованном хозяйстве земля дает наибольшие урожаи именно 
там, где земледелие существует уже очень давно, например в Англии, 
Франции, Ломбардии, Египте, Китае, Японии и пр. Вот почему мы 
считаем себя вправе сказать, что правильное земледелие есть наилучший 
представитель полезного труда, т. е. работы, увеличивающей сбережение 
солнечной энергии на земной поверхности» [6, с. 12].  

«Результат Подолинского по естественнонаучному объяснению 
процесса труда, безусловно, является выдающимся открытием закона 
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сохранения потока энергии, или сохранения мощности, для науки 
всего человечества», – указывает П.Г.Кузнецов [2, с. 4]. 

Владимир Иванович Вернадский (12.03.1863-6.01.1945), 
который считал Подолинского незаслуженно забытым пророком, 
завершает его идеи. «Природный механизм накопления свободной 
энергии в биосфере исследуется В.И.Вернадским в его учении о живом 
веществе, или о биосфере, процесс же активного функционирования 
концентрированной энергии под влиянием трудовой деятельности 
человека изложен им в учении о ноосфере» [2, с. 5]. 

Николай Данилович Руденко (19.20.1920-1.04.2004) в работах 
«Хлеб и деньги», «Земля и люди», «Фактор человеческий и фактор 
гумусный» и т.п., углубляет идеи Подолинского и Вернадского 
применительно к реалиям сегодняшнего земледелия: свободный рынок 
продуктов сельского хазяйства; свободный выход из колхозов со своей 
частью земли, инвентаря и богатств; земля должна бать не объектом 
ограбления, а иметь споконвечно высокую цену как единственный 
источник абсолютной прибавочной стоимости на планете [8, с. 421]. 

Федор Трофимович Моргун (9.05.1924-7.07.2008), трижды 
раненый ветеран ІІ мировой-ВО войны,  доктор сельскохозяйственных 
наук, первый министр экологии Союза (организовывал и возглавлял 
Государственный комитет СССР по охране природы в 1988-1989 гг.), 
иностранный член НААН Украины, писатель-публицист, Герой 
Социалистического Труда, в этой плеяде имен выдающихся ученых-
теоретиков и экспериментаторов занимает нишу прикладного 
исследователя, ученого-агрария и эколога, который реализует 
прогрессивные идеи физической экономии Подолинского, 
Вернадского, Руденко и др. в практике природного 
сельскохозяйственного производства Казахстана, Украины, России. 

В очерке о Вернадском «Доля Прометея с Украины», не 
соглашаясь с результатами одного из европейских рейтингов, 
признавшего человеком первого тысячелетия Иисуса Христа и второго 
– Карла Маркса, учение которого оправдало или спровоцировало цепь 
кровавых революций, Моргун пишет: «Однако есть человек, который 
действительно своей подвижнической апостольско-ангельской 
деятельностью заслужил звания, но не на тысячелетия, а значительно 
больше. За последние две тысячи лет человеческой истории, кроме 
Иисуса Христа, такой оценки заслуживает, по моему разумению, 
именно гениальный украинец Владимир Иванович Вернадский» 
[1, с. 34]. О том, что такая высокая оценка не является 
преувеличением, может служить этический подвиг ученого, который в 
20-30 годах прошлого столетия, осознав военную угрозу атомной 
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энергии, принципиально покинул руководящие посты ряда научных 
подразделений, которые занимались радиацией. Вспомним, чем 
закончили и какие муки раскаяния испытывали отец американской 
атомной бомбы Роберт Оппенгеймер и советской водородной  бомбы – 
Андрей Сахаров, которые начали бороться со своими Джиннами-
бомбами слишком поздно, когда те уже были «выпущены из бутылки». 

Первоцелинник, агроном Федор Моргун за одиннадцать лет 
освоения новых земель Северного Казахстана (1954-1965 гг.) прошел 
путь от директора целинного совхоза Толбухинский Кокчетавской 
области до начальника Управления сельского хозяйства Целинного 
края (площадь которого превышает территорию Украины). За это 
время ознакомился с опытом почвозащитного земледелия российского 
народного академика Терентия Мальцева, фермеров Канады и США. 
Приступил к крупномасштабному внедрению бесплужной 
(безотвальной) системы земледелия, которая натолкнулась на 
непонимание и критику на самом высоком уровне. Принял участие, с 
риском для карьеры, в дискуссиях по масштабам и темпам распашки 
целины, в результате которых удалось убедить руководство страны в 
более разумном землепользовании на целинных землях.  

Никогда и нигде не выполнял указаний руководителей любого 
ранга, если они не были направлены на благо людей. В феврале 1962 года 
на партийно-хозяйственном активе в Целинограде (численностью 2500 
участников – руководителей партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов) выступил с критикой стиля и методов 
работы ЦК КПСС, ЦК КП Казахстана и Целинного краевого комитета. 
Проанализировал доклад Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущова, 
который дал, по мнению Моргуна, необъективную оценку деятельности 
академиков Терентия Мальцева и Александра Бараева, допустил ряд 
других ошибок. Участники актива, затаив дыхание, ожидали расправы 
над смельчаком. Но в заключительном слове лидер государства не только 
поддержал предложения Моргуна, но и поблагодарил его за 
принципиальность и решительность действий в интересах общего дела. 
Более того – поставил как пример творческого мышления современного 
руководителя, а Бараев был спасен и оставлен на посту директора 
Всесоюзного научно-исследовательского института зернового хозяйства 
(в Шортандах Целиноградской области). Позже украинский историк и 
психолог А. Губко назовет Моргуна внутренним «партийным 
государственным диссидентом» [1, с. 139]. 

Аграрий, обязанность которого эксплуатировать землю, 
становится... ее спасителем, воинственным сторонником и 
организатором бесплужного почвозащитного возделывания земли. 
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Добивается строительства в Целинограде (теперь Астана, столица 
Казахстана) мощного завода по производству разных видов 
плоскорезов, игольчатых борон, противоэрозийных культиваторов, 
стерневых сеялок и других орудий. Эрозия остановлена, сорняки 
уничтожены, урожаи выросли. Целина получила второе дыхание и 
начала почти ежегодно продавать по миллиарду пудов хлеба. Защитил 
в Алма-Ата (тогда – столица Казахстана) диссертацию кандидата 
сельскохозяйственных  наук, в которой обосновал социальную, 
экологическую и экономическую эффективность почвозащитной 
системы земледелия на примере целинных хозяйств [3]. 

В те же годы на десятке миллионов гектаров пахотной площади 
Западной и Восточной Сибири продолжается уродование земли 
отвальными плугами. Секретарь ЦК КПСС Ф.Д. Кулаков в 1965 году 
приглашает Моргуна на работу в сельхозотдел ЦК в Москву заведующим 
сектора Сибири, Алтая и Забайкалья (от Омска до Читы включительно) и 
просит помочь в спасении сибирской степи. Моргун активно внедряет 
новую систему земледелия в этом огромном регионе. В 1969-1973 годах 
назначается первым заместителем Председателя Совета Министров 
Киргизской ССР, сдруживается с Чингизом Айтматовим. 

В 1973 году Ф. Моргуна избирают первым секретарем Полтавского 
обкома партии (1973-1988 гг.). Он категорически выступил против линии 
руководства Компартии и правительства на ликвидацию так называемых 
неперспективных сел. Принял эффективные меры для перестройки и 
благоустройства сел и хуторов. Проводил активную пропаганду и 
внедрение почвозащитного земледелия. Поддержал курс С.С. Антонца на 
органическое земледелие без применения отравляющих веществ на селе. 
Миллионы лет наша земля питала бескрайнюю степь, луга и леса. Никто 
нигде почву специально не пахал и ее плодородие было неисчерпаемым. 
Но в последние века, а особенно в индустриальном XX столетии, в 
результате глубокой плужной пахоты плодородие почвы начало 
снижаться. Теперь ученые осознали свою ошибку. Одним из первых, кто в 
европейской части прежнего Советского Союза ударил в колокола, был 
Федор Трофимович Моргун.  

Несмотря на массовую оппозицию ученых и практиков, он своими 
организационными действиями, научными и остро публицистическими 
произведениями «Думы о целине», «Хлеб и люди», «Поле без плуга», 
«Обработка почвы и урожай», «Расскажи, поле...», «Борозда», «Плугом 
по... долям детей», «Крестьянин – Мировая Душа», «Затяжная война 
агрономов», «Куда идешь, Украина?», «Руководители государств, не 
бойтесь быть святыми» и другими трудами, которые стали настольными 
книгами агрономов Казахстана, России и Украины, совершил переворот в 
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земледелии этих государств – сыграл решающую роль во внедрении 
бесплужной почвозащитной технологии. Сегодня она является 
общепризнанной и господствующей во всех регионах Украины. 
Известный аграрий Полтавщины, Герой Труда Николай Юрченко, дал 
такую оценку: «Мне 82 года, я на своем веку не встречал человека, 
который бы столько сделал для благосостояния крестьян и села, для 
спасения земли и природы, как это удалось Федору Трофимовичу» 
[9, с. 34]. 

В 1978 году Ф. Моргун отказался от предложения Л. Брежнева 
занять вакансию секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Он 
надеялся, что на эту должность будут назначены известные аграрии  –  
В. Месяц (министр сельского хозяйства СССР), В. Карлов (зав. 
отделом ЦК КПСС) или С. Манякин (первый секретарь Омского 
обкома партии), которые также были в кадровом резерве. Но пленум 
избрал М. Горбачева, которого продвигал Ю. Андропов. 

В 1988 году, когда комментаторы «голосов» в своих прогнозах 
относительно кандидатур на пост президента будущей независимой 
Украины начали гадать – В. Щербицкий или Ф. Моргун, по 
случайному совпадению (?) был назначен председателем (в ранге 
министра) впервые организованного Государственного комитета 
СССР по охране природы. Известный писатель В. Распутин 
прокомментировал это так: «Авторитет Ф.Т. Моргуна, известного всей 
стране защитника почвы, неутомимого пропагандиста замены плуга на 
плоскорез, да и просто смелого человека, должен был, с одной 
стороны, пригасить экологические страсти снизу, а с другой стороны  
–  выдержать давление министерств сверху» [7, с. 4].  

С нуля за короткое время Моргун решил кадровый вопрос, 
добился в Москве для комитета приличного помещения. Академики-
экологи дали высокую оценку первым шагам главы вновь созданного 
учреждения. География ее достигала Кольского полуострова, озера 
Байкал, Поволжья, Донбасса, Запорожья, Ленинграда, пустынь 
Средней Азии. Моргун установил тесное сотрудничество с 
экологическими ведомствами Адамкуса (США), Тепфера (Германия), 
Берлунда (Финляндия) и других стран. 

Его яркое выступление на XIX Всесоюзной партийной 
конференции (1988) по базовым вопросам экологической политики 
заслужило неоднократные аплодисменты (во времена, когда уже могли 
и затопать ногами), а заграничные аналитики, не особо церемонясь, 
дали в западных средствах массовой информации такой комментарий: 
советская правящая элита, ослепленная политической «драчкой» 
Б. Ельцина и М. Горбачева, «проворонила» одно из самых 
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содержательных и актуальных выступлений на конференции – 
выступление главного эколога страны Ф. Моргуна. 

Честный, принципиальный, самоотверженный в работе Федор 
Моргун и на этом посту проявил свой мужественный характер. В июне 
1989 года на заседании правительства в Кремле выступил с критикой 
принятой Политбюро ЦК КПСС и Советом Министров программы 
строительства заводов по производству искусственного кормового белка 
из парафина нефти, с одним из которых настрадался еще в Кременчуге. 
Доказывал, что белковую проблему следует решать за счет увеличения 
производства гороха, сои, рапса, подсолнуха и кормов из бобовых 
многолетних трав – многомиллиардные средства нужно передать 
сельскому хозяйству, а не тратить их на сооружение экономически 
расходных и экологически вредных заводов. За эту позицию получил от 
Горбачева и Рыжкова отставку.  

Вскоре все высокопоставленные оппоненты в Политбюро и 
правительстве убедились, что проект ученых-микробиологов – блеф, а 
Ф. Моргун был прав. Об этом он детально рассказал в книге «Конец 
света? Или...», которая вышла в четырех изданиях. Очень лаконичное и 
выразительное изложение его биографии находим в очерке писателя 
Виктора Женченко «Украина ловила Федора Моргуна, но не поймала»: 
«Более неугомонной и уважаемой фигуры идеалиста и в то же время 
прагматика, чем личность Федора Моргуна, на поприщах Украины, 
России, и учитывая деятельность в Казахстане и Киргизстане, на 
поприщах СССР – СНГ трудно отыскать. Он начинал военную и 
трудовую карьеру при Сталине, партийную, – при Хрущеве, достиг 
расцвета – при Брежнева, получил отставку, будучи полным сил, – от 
Горбачева». 

Осенью в 1990 году, когда голодающие студенты Киева 
заставили руководство Украины отправить в отставку Председателя 
Совета Министров В. Масола, известный украинский поэт и депутат 
Верховного Совета СССР Борис Олийник внес предложение Первому 
секретарю ЦК Компартии Украины С. Гуренко назначить 
руководителем правительства республики Ф. Моргуна. В то же время 
секретарь Закарпатского обкома партии М. Волощук обратился с этим 
же предложением к Председателю Верховной Рады Украины 
Л. Кравчуку. Оба – отказали. В книгах Ф. Моргуна «Бессмертная душа 
Украины» и «Перепаханные поколения» изложена программа 
действий правительства, которую он подготовил на случай назначения 
на должность председателя Совета Министров. Она актуальна и 
сегодня. 

Выйдя на пенсию, опальный в Москве и не востребованный 
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Киевом экс-министр экологии занимается творческой деятельностью, 
ведет широкую пропаганду внедрения почвозащитной технологии, 
перехода на экологически чистое земледелие в Украине и России. В 1995 
году защитил докторскую диссертацию в Тимирязевский академии 
(Москва) [4]. Авторитетные члены ученого совета подчеркивали, что 
вклад Моргуна в науку и практику земледелия Украины и черноземной 
зоны европейской части России конца XX века является так же значимым, 
как достижения Докучаева, Вернадского, Измаильского, Костычева для 
России конца XIX – начала XX веков и Мальцева для Сибири, Бараева для 
Казахстана в середине XX столетия. 

В 1995-2001 годах работал советником губернатора 
Белгородчины Е.С. Савченко. Белгородчина, имея в Черноземьи 
России самую бедную землю, благодаря почвозащитной системе 
земледелия выращивает теперь наилучшие урожаи. В течение 1996-
2000 годов получено 400 миллионов рублей прибыли. На новую 
технологию тратится на 30 процентов меньше труда, техники и 
топлива, чем на пахоту плугом. Если вспомнить, что Америка и 
Канада внедряли безотвалку 30 лет, то Казахстан, Полтавщина, 
Белгородчина (с участием Моргуна) – за 15 лет, 7 лет и 3 года – 
соответственно! Таким образом, можно говорить о «коэффициенте 
двойного ускорения Моргуна» при повторном крупномасштабном 
внедрении инновационных технологий в природном земледелии. В 
1998 году был награждён дипломом Русского биографического 
института «Человек года» «за подвижническую, научную и 
практическую деятельность в области сельскохозяйственного 
производства». 

В 2001 году возвращается в Украину и до смерти работает 
советником Полтавской областной государственной администрации 
(без заработной платы, на общественных началах). Тесно сотрудничает 
с передовыми хозяйствами Полтавщини и других областей Украины, в 
частности – с акционерным обществом «Агро-Союз», что на 
Днепропетровщине, по внедрению новейших вариантов природного 
земледелия («No-Till» – нулевое возделывание). 

Хочется надеяться, что идеи Ф. Моргуна о природном 
земледелии и опыт его внедрения, говоря словами славного философа, 
будут пойманы Украиной своевременно. Для него, как и для 
С. Подолинского, В. Вернадского, Н. Руденко, С. Антонца, 
Н. Юрченко, не стоит вопрос о приоритете реформ в Украине. Если мы 
не хотим затеряться в массовке стран «третьего мира», то должны 
начинать с полноценной системной агро-екологической реформы, 
включая переход на природное земледелие. Нас не прокормит ни 
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конечное золото, ни ограниченная валюта, ни исчерпаемые 
ископаемые, нас прокормит единственный наш мировой приоритет и 
неисчерпаемые источники абсолютной прибавочной стоимости – 
плодородные украинские черноземы, впитывающие энергию Солнца, и 
трудолюбивый народ Украины.  
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ХІМІЧНІ НЕБЕЗПЕКИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКТІВ 
БДЖІЛЬНИЦТВА 

 
Касянчук В.В., д.вет. н., професор 

Скрипка Г.А., аспірант 
Сумський національний аграрний університет 

 
Система контролю якості продуктів бджільництва здійснюється 

на різних рівнях: на рівні самого виробника та на рівні офіційної 
служби ветеринарної медицини. Ветеринарно-санітарний стан пасік 
впливає на  показники якості та безпечності  продуктів бджільництва. 
В ряді країн (Німеччина, Бельгії та ін.) фахівцями ветеринарної 
медицини розроблені спеціальні інструкції для бджолярів по  
отриманню якісної продукції. Відповідальність за випуск неякісної 
продукції  в країнах ЄС, США та інших, а також і в Україні покладена 
на виробника. За невиконання цього положення в країнах 
Європейського Союзу законом передбачено покарання у вигляді 
позбавлення волі до 6 місяців або штрафу. Такі покарання в більшості 
випадків стосуються виявлення наднормованого вмісту хімічних 
залишків в продуктах бджільництва або антибіотиків, що 
використовувались для лікування бджіл. Щоб в більшій мірі  
задовольняти чинним законодавчим вимогам щодо якості та безпечності 
продуктів бджільництва, бджолярі повинні використовувати в своїй 
практиці систему  самоконтролю НАССР [1-5]. 

Метою досліджень було здійснення оцінки небезпеки щодо 
вмісту залишків хлорорганічних пестицидів (ДДТ та його метаболітів, 
ГХЦГ та його ізомерів) та фосфорорганічного пестициду хлорофосу  в 
обніжжі бджолиному. Матеріалом для досліджень слугували 
методологічні основи системи НАССР, проби обніжжя бджолиного, 
зібраного з пасік різних районів Одеської області, яке отримували в 
різні періоди сезону медозбору. Походження обніжжя було з таких 
рослин як плодові дерева, жовта та біла акація, різнотрав’я, липа, 
доннік, гречиха, соняшник, та ін. Об’єктом досліджень були 
токсикологічні показники безпечності обніжжя бджолиного, а саме 
вміст залишків хлорорганічних пестицидів ДДТ (та його меаболітів), 
ГХЦГ (α, β, γ – ізомери) та фосфорорганічного пестициду хлорофосу. 

Чинні національні «Ветеринарно-санітарні вимоги щодо 
утримання й експлуатації потужностей (об’єктів), приймання, 
переробки, зберігання та транспортування продуктів бджільництва 
визначають, що оператори потужностей (об’єктів) мають вживати 
заходів щодо запровадження систем аналізу ризиків та контролю 
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(регулювання) у критичних точках (НАССР) або аналогічних систем 
забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, у разі 
впровадження НАССР постійно підтримувати процедуру або 
процедури, що базуються на принципах НАССР. Згідно принципів цієї 
системи виробник повинен оцінити всі етапи роботи з виробництва 
меду та продуктів бджільництва, включно етапи отримання, зберігання 
та збуту. При цьому виробник повинен визначити ті  критичні місця у 
його виробництві, що можуть призвести до погіршення показників 
якості та безпечності меду, а також розробити заходи по усуненню 
недоліків. При торгівлі продуктами бджільництва необхідно 
враховувати рівень їх забруднення пестицидами, оскільки  ці хімічні 
залишки небезпечні для організму людини. Відповідно до 
Міжнародного Ветеринарного Кодексу за наявності пестицидів в 
наднормованій кількості ці продукти можуть бути повернені 
постачальнику. Таким чином, дотримання сучасних міжнародних 
регламентацій по бджільництву потребує виконання комплексу заходів 
та вирішення ряду організаційних питань. В період збору меду були 
відібрані проби обніжжя бджолиного з різних пасік Одеської області і 
проведено їх дослідження на вміст хлорорганічних та 
фосфорорганічних пестицидів: ДДТ (та його метаболіти), ГХЦГ (α, β, γ 
– ізомери), хлорофос. При порівнянні отриманих результатів, 
визначено, що найбільш високі показники досліджуваних пестицидів  
були виявлені в пробах бджолиного обніжжя, яке було зібрано 
наприкінці сезону медозбору, а саме у серпні місяці:  ГХЦГ (α, β, γ – 
ізомери) від 0,0023 до 0,0037 мг/кг, ДДТ (та його метаболіти) від 
0,0024 до 0,0042 мг/кг. Хлорофосу в пробах обніжжя не було виявлено. 
Саме чисте, щодо вищезазначених показників, було обніжжя, зібране у 
травні місяці:  ГХЦГ (α, β, γ – ізомери)  <0,001 до 0,0012 мг/кг, ДДТ(та 
його метаболіти) <0,001 до 0,0014 мг/кг. Залишків хлорофосу виявлено 
не було.  

Таким чином, у досліджуваних пробах обніжжя бджолиного 
визначено, що токсикологічні показники, а саме залишки 
хлорорганічних (ГХЦГ та його ізомери, ДДТ та його метаболіти) та 
фосфорорганічних (хлорофос) пестицидів знаходяться у межах  
допустимих норм. Але оскільки ці токсиканти можуть виявлятися, 
необхідно дотримуватись чинних ветеринарно-санітарних  вимог щодо 
виробництва продуктів бджільництва. 
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И соответственно новым задачам 
должна быть построена новая школа. 

В.И.Вернадский [2,c569] 
 
В заключительном документе Конференции по устойчивому 

развитию Рио+20 прошедшей в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро,  
«Будущее, которое мы хотим», говорится, о необходимости «…выйти 
за рамки оценки степени прогресса, исходя из объема валового 
внутреннего продукта, и признать роль, которую может сыграть 
зеленая экономика в сокращении масштабов нищеты, в обеспечении 
экономического роста и охраны окружающей среды», - 
прокомментировал Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, подводя 
итоги саммита.[1, с.1] 

Поднимая вопрос о необходимости и экономической 
целесообразности развития органического производства в нашей 
стране, на ряду, с изучением и внедрением природоохранных 
технологий в агропромышленном комплексе, построении системы 
сбора, сертификации, переработки и реализации органической 
продукции, обеспечении сельского хозяйства соответствующей для 
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этих целей агротехникой, решая правовые вопросы, важно так же 
формировать понимание людьми планетарной важности этого 
процесса, рассматривать место и роль самого человека в этой системе. 
Такой подход не только придаст устойчивость экологическим 
тенденциям в сельском хозяйстве, поможет подготовить внутреннего 
потребителя органической продукции, что, несомненно, является 
важным для экологии и экономики, но и позволит сформировать 
гармоничное жизненное пространство и построить принципиально 
новое общество. 

Еще в начале ХХ века В.И.Вернадский писал: «Ноосфера – 
последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической 
истории – состояние наших дней» [2, 482]. Влияние человека и 
продуктов его жизнедеятельности на окружающую среду очевидно, 
но, к сожалению, в большей части разрушительно. Сформировавшаяся 
в XX веке технократическая культура привела к смене приоритетов и 
ценностей, переориентировала развитие человеческой цивилизации в 
техногенную, смыслом жизни и развития которой стало производство 
материальных ценностей, материальных благ для потребления и 
использования их человеком. Катастрофическими оказались 
последствия стремления человечества построить индустриальное 
общество, игнорируя законы природы. Человеческая деятельность 
привела нашу цивилизацию к экологическим проблемам, 
катастрофическим изменениям окружающей среды и климата планеты. 
Эти проблемы неразрешимы при господствующей в настоящем 
мировоззренческой доктрине: «Человек живет в биосфере, от нее не 
отделим» [3,с.430]. Непонимание этой взаимозависимости привело 
человечество к противоречию между человеческой цивилизацией и 
окружающей средой обитания, природой Земли – главному 
объективному противоречию современного человеческого общества. 
Ноосферный кризис коснулся не только климатических условий 
Земли, мировой экономики, качества жизни человека, но и его 
личности. Разрушенным культурным ценностям, традициям как семьи 
так и целых наций, не было предложено достойной альтернативы, 
мировоззренческие идеалы подвергнуты надругательству. «Самым 
тягостным моральным наследием технократизации стал кризис 
духовности», - считает Академик НАМН Украины, доктор 
медицинских наук, профессор Запорожан В.Н. [4]. Последствием 
переориентации человечества на достижения технологического 
прогресса без должного внимания к естественным процессам и 
потребностям развития жизни на планете является ухудшение 
физического и психического здоровья современного человека. Для 
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обеспечения здоровья нации принципиально важно решение не только 
экологических, но и социальных проблем. По своей природе человек 
является существом общественным (Аристотель). Именно в социуме 
происходит формирование человека как личности, проявляются его 
индивидуальные качества. Реализация комплексного подхода в 
экономической, социальной и экологической политике, нацеленного 
на экологическую безопасность, рациональное использование 
природных ресурсов и гармонизацию социальных процессов является 
одними из главных предпосылок всестороннего развития 
человеческого общества. «Человечество, взятое в целом, становится 
мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью  и 
трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах 
свободно мыслящего человечества как единого целого» [5, c.480]. 

Т.о., важнейшим фактором рационального развития всего 
мирового сообщества и гармоничного развития личности, является 
сегодня формирование Экологической культуры – ноосферной 
парадигмы экологического мировоззрения человека – как 
фундаментальной основы жизнедеятельности человечества. 

Мысль о том, что планета Земля  - живая и всё живущее на ней 
равноценно, высказанная В.И. Вернадским, сегодня приобретает 
особую актуальность. «Для ближайших поколений Земля – наш 
единый дом, человечество должно это знать и соответственно 
действовать: нет ничего важнее, чем сберечь ее», - говорит на 
страницах своих историко-публицистических книг писатель, агроном, 
политический и государственный деятель, Герой Социалистического 
труда, д.с.х.н., академик Ф.Т.Моргун. [6, с.13]. Определяющим 
фактором развития современного общества и мощной силой 
становятся ум и деятельность человека, его научная мысль. Основной 
задачей социализации является формирование личности с развитым 
чувством собственного достоинства, экономически и духовно 
независимой, которая владеет информацией о проблемах и путях их 
разрешения, осознает единство окружающего мира и личную 
ответственность за планету в целом [7, с.130]. 

Ситуация изменится к лучшему, когда все мировое сообщество, 
его социальные институты примут за основу развития принципиально 
иную – ноосферную методологию и соответствующие ей 
инновационные технологии коренного изменения в экологическом 
диалоге человека и природы. В наше время синергии поиск решений 
стоящих  перед человечеством задач не может лежать в рамках 
отдельной науки [3, с.425]. 

Рассматривая в комплексе человека и природу (его 
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окружающую среду) в их взаимодействии, исследуя и анализируя 
исторические формы жизнедеятельности человечества, направления 
научной мысли и последствия внедрения результатов научной 
деятельности, понимая, что научное мировоззрение не есть 
абстрактное логическое построение, оно является сложным и 
своеобразным выражением общественной психологии, мы сможем 
сформулировать принципы и найти системное решение гармоничного 
развития общества, учитывающее экологические, социальные и 
экономические аспекты жизни человеческой цивилизации. 
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РОЛЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ В СТАНОВЛЕННІ ОРГАНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ 
 

А.С. Кобець, к.т.н., професор 
Ю.І. Грицан, д.б.н., професор, Л.І. Катан, к.т.н., доцент 

Дніпропетровський державний аграрний університет 
 
Забезпечення населення високоякісними та екологічно 

безпечними продуктами харчування з метою збереження його 
здоров’я, поліпшення добробуту суспільства та підвищення рівня 
продовольчої безпеки держави вимагає соціально-економічний 
розвиток України. Таку безпеку гарантує продукція екологічно 
безпечних систем землеробства, зокрема природного землеробства. 
Виробництво органічної продукції є одним з пріоритетних напрямів 
розвитку сільського господарства Європейського Союзу та багатьох 
країн світу. 

Під терміном «природне землеробство» більшість людей 
розуміє сільськогосподарську практику без використання синтетичних 
пестицидів і добрив. Однак це скоріше характерна ознака, а не 
визначення даної системи ведення сільськогосподарського 
виробництва. Група досліджень з природного землеробства 
Департаменту сільського господарства США (USDA) у 1980 році 
запропонувала таке визначення: «Органічне виробництво – це система 
виробництва сільськогосподарської продукції, яка забороняє або 
значною мірою обмежує використання синтетичних комбінованих 
добрив, пестицидів, регуляторів росту та харчових добавок до кормів 
при відгодівлі тварин. Така система наскільки можливо максимально 
базується на сівозмінах, використанні рослинних решток, гною та 
компостів, бобових рослин і рослинних добрив, органічних відходів 
виробництва, мінеральної сировини, механічному обробітку ґрунтів і 
біологічних засобах боротьби зі шкідниками з метою підвищення 
родючості та покращення структури ґрунтів, забезпечення 
повноцінного живлення рослин і боротьби з бур’янами та 
різноманітними шкідниками». 

Пізніше, у квітні 1995 року, Колегія з національних стандартів 
органічної продукції USDA запропонувала дещо інше визначення: 
«Органічне виробництво – це система екологічного менеджменту 
сільськогосподарського виробництва, яка підтримує та покращує 
біорізноманіття, біологічні цикли та біологічну активність ґрунтів». 
Вона базується на мінімальному використанні неприродних (штучних) 
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сировини й матеріалів та агротехнічних прийомів, які відроджують, 
підтримують та покращують екологічну рівновагу». Згідно із цим 
визначенням головним принципом для органічного виробництва є 
використання матеріалів і технологій, які покращують екологічну 
рівновагу в природних системах та сприяють створенню стійких і 
збалансованих агроекосистем. При цьому головною метою є 
оптимізація «здоров’я» та продуктивності ґрунтової фауни, 
рослинного і тваринного світу та людського суспільства. 

В сучасних умовах органічне виробництво впроваджується у 
більш ніж 160 країнах світу. Під органічне виробництво у світі зайнято 
37 млн.га, з яких 32,4% розташовано в Австрії, 11,4% – в Аргентині, 
5,1 % – у США. Щорічний приріст органічної продукції становить 
більше 10 %. Це створює передумови для розвитку ринку органічної 
продукції, світовий обсяг якого станом на початок 2012 р. перевищує 
59 млрд. дол. США, з яких 49 % припадає на Північну Америку, 47 % 
– на Європу. 

Споживачі органічної продукції прагнуть отримати екологічну 
безпеку харчування, вищі смакові якості органічної продукції, високу 
якість і свіжість продуктів; відсутність генетично модифікованих 
організмів. На сьогодні в Україні, передусім у великих містах, 
формується категорія споживачів, які бажають купувати органічну 
продукцію і готові платити за них вищу (на 40-50%) ціну. За даними 
Федерації органічного руху України, на кінець минулого року ринок 
споживання таких продуктів у країні зріс у грошовому вимірі до 5 млн 
євро, що складає 8,3% від світового обсягу аналогічної продукції 
(понад 60 млрд євро). 

На шляху активного розвитку органічного землеробства існує 
ряд перешкод, пов’язаних з несформованим ринком землі та 
органічної продукції, недосконалим законодавством і проблемами із 
забезпеченням виробників засобами виробництва. Сучасними 
головними мотивуючими факторами для сільськогосподарських 
підприємств у цьому напрямку є можливість реалізувати органічні 
продукти за кордон або просто зменшити собівартість виробництва, 
користуючись економічними перевагами органічних технологій. 
Перспективи України як великої аграрної держави просто неймовірні, і 
природне землеробство має унікальний потенціал, а світові тренди 
розвитку сільського господарства підтверджують, що майбутнє саме за 
біотехнологіями.  

Проте, незважаючи на гострі проблеми становлення, органічний 
сектор в Україні може бути багатообіцяючим і дуже перспективним 
через наявність в країні родючих чорноземних ґрунтів і вікові традиції 
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сільськогосподарського виробництва. Органічне сільське господарство 
має великий потенціал для покращення економічного, соціального та 
екологічного середовища в Україні, воно сприяє комплексному 
розвитку сільської місцевості та поліпшенню здоров’я населення. 

Таким чином, органічне сільськогосподарське виробництво 
створює сприятливі можливості підвищення продуктивності та 
прибутковості, доступні як для великих сільськогосподарських 
підприємств, так і малих фермерських господарств. Можливий навіть 
перехід особистих селянських господарств та використання так званої 
системи «групової» сертифікації для зменшення її вартості на 
одиницю площі. 

Як і в інших європейських країнах, головним фактором 
сприяння масовій конверсії господарств, особливо малих та середніх, 
могло б бути запровадження державної підтримки у вигляді 
бюджетних субсидій, у тому числі прийняття програми надання 
субсидій сільськогосподарським товаровиробникам для здійснення 
конвертації та сертифікації, а також державної агроекологічної 
програми. 

На сьогодні органічне виробництво розвивається в Україні лише 
завдяки вітчизняним ентузіастам: станом на кінець 2012 року кількість 
зареєстрованих господарств, які виробляють екологічно безпечну 
продукцію, складає більше 200 одиниць, а площі, зайняті під органічне 
сільське господарство, становлять 270 тис га. В основному цей вид 
діяльності розвивається в Полтавській, Вінницькій, Житомирській, 
Хмельницькій, Одеській, Херсонській, Закарпатській, Львівській, 
Тернопільській областях, та останнє десятиліття в Дніпропетровській.  

В 2010 році в Дніпропетровському державному аграрному 
університеті (ДДАУ) було створено Центр природного землеробства.  
На наше глибоке переконання, розвиток органічного виробництва в 
аграрному секторі економіки України ґрунтується на поєднанні моделі 
інноваційного розвитку агропромислового сектора «аграрна освіта – 
аграрна наука – агропромислове виробництво» з ринком вітчизняної 
органічної сільськогосподарської продукції, іншими суб’єктами 
господарювання за підтримки державних та місцевих органів.  

Сучасна аграрна вища освіта повинна сприяти формуванню 
більш високого рівня екологічної свідомості та екологічного складу 
мислення,що обумовлює необхідність зміни методологічного підходу 
до формування проблеми обмеженості ресурсів з урахуванням засад 
фізичної економії. Для цього необхідно, насамперед: розробити та 
запровадити комплексні програми безперервного навчання та 
виховання студентів у галузі раціонального природокористування з 
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урахуванням усіх екологічних аспектів та здійснювати їх реалізацію у 
навчальному процесі; удосконалити методику викладання 
екологічного права та вибіркових дисциплін з еколого-правових 
дисциплін у сучасних умовах; створити нові та реорганізувати діючі 
наукові, зокрема, еколого-експерті центри, діяльність яких спрямована 
на дослідження та оцінку різноманітних проблем охорони довкілля; 
визначити пріоритетні напрями наукових досліджень у галузі 
використання природних ресурсів, охорони довкілля, створення засад 
екологічної безпеки; організувати дослідження  та експерименти  з 
вирішення проблем охорони природного середовища, раціонального 
природокористування, запровадження маловідходних та 
енергозберігаючих технологій в агропромисловому секторі. 

Враховуючи особливості органічного виробництва в аграрному 
секторі Дніпропетровщини, з метою практичної реалізації проведених 
досліджень та забезпечення екологізації вищої аграрної освіти в ДДАУ 
розроблено бізнес-план «Організація виробництва органічної 
продукції рослинництва на базі Навчально-наукового центру ДДАУ за 
органічними стандартами». Ефективність цього проекту оцінена за 
групою показників, які підтверджують його високу результативність і 
перспективність.  

ДДАУ активно співпрацює з агрокорпорацією «Степова», де 
передбачається впровадження засад природного землеробства за 
різних його систем: органічна, біологічна, органо-біологічна, 
біодинамічна та екологічна. Для відображення економічного ефекту 
від органічного землеробства науковцями ДДАУ був розрахований 
бізнес-план вирощування органічних зернових та бобових культур на 
30 га земельної площі. За результатами розрахунків зроблено висновок 
про економічну доцільність вирощування органічної продукції, що 
довели на практиці в сезоні 2012 р.  

Аграрний потенціал Дніпропетровщини значний, вона має 
органічне майбутнє. На думку вчених-аграріїв, на найближчі роки 
органічне виробництво доцільно визначити пріоритетним напрямком 
розвитку агропромислового комплексу. Для ефективного розвитку 
галузі першочерговим є прийняття «головного документу» – Закону 
України «Про органічне виробництво», який би визначав, що таке 
органічне виробництво, хто такі виробники органічної продукції, 
механізми діяльності галузі, формування системи сертифікації, правил 
та стандартів, здійснення юридичного захисту і контролю 
відповідності продукції, а також передбачити фінансову підтримку 
сертифікованих виробників та переробників органічної продукції. 

 



 461

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В ГЕРМАНИИ 
 

Вольфганг Новик, профессор, доктор естественных наук 
Частный институт прикладной биотехнологии  

daRostim, Германия 
 

Экологическое сельское хозяйство Германии имеет уже 100-
летнюю историю. Приёмы биодинамического сельского хозяйства 
были введены уже в 1924 году, а само понятие - «биоорганическое» 
или «природное» сельское хозяйство применялись уже в первой 
половине прошлого века. 

Целями экологического сельского хозяйства являются:  достичь 
по возможности замкнутого производственного процесса в рамках 
предприятия (круговорот кормов в животноводстве, удобрений и 
питательных элементов в растениеводстве); поднять показатели 
плодородия почвы; оптимизировать технологические процессы в 
животноводстве с целью достижения гуманного содержания 
сельскохозяйственных животных. 

Основными принципами экологического земледелия выступают: 
отказ от методов защиты растений при помощи химических или 
синтетических препаратов; отказ от использования легко растворимых 
минеральных удобрений, вынос органически связанного азота, 
культивирование лигоминозов; стабилизация содержания гумуса; 
строгое следование принципам севооборота с разнообразием культур и 
предшественников; отказ от применения химических и синтетических 
регуляторов роста растений;  ограниченное животноводство, по 
возможности отказ от закупки кормов у третьих лиц; минимальное 
применение антибиотиков в животноводстве. 

Следует выделить типичные аргументы для экологического 
земледелия: защита почвенных ресурсов: активизация процессов 
образования гумуса, увеличение объёмов биомассы, стимуляция 
активности почвенной биоты, уменьшение эрозии почвы; защита 
водных ресурсов, а именно уменьшение проникновения нитратов в 
грунтовые и поверхностные воды; защита разнообразия видов не 
сельскохозяйственных животных и растений; защита 
сельскохозяйственных животных. 

Согласно Предписаниям ЕС, для экологического производства 
разрешено к применению очень ограниченное количество 
дополнительных и вспомогательных препаратов и веществ, которые 
перечислены в т.н. Positivlisten – «Позитивном списке». Например, из 
списка 320-ти дополнительных средств, допустимых к применению в 
Германии, для биопроизводства разрешено только 50, которые строго 
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регламентированы по условиям и культурам. Но некоторые 
производители биопродукции добровольно сужают этот список в 
рамках своих внутренних уставов. Для потребителя также важно, 
чтобы все эти дополнительные средства были указаны на упаковке, 
даже если они применялись в крайне малых дозах.  

Основными законодательными документами ЕС в сфере 
экологического производства являются: Распоряжение совета (EG) 
№ 834/2007 от 28 июня 2007 года об экологическом и биологическом 
производстве и идентификация эко- и биопродукции; правовые 
предписания организации IFOAM (Internationalen Vereinigung der 
ökologischen Landbaubewegungen) –  Международного объединения 
экологического движения в сельском хозяйстве. Объединение имеет 
около 750 членов в более чем 100 странах. 

Начиная с 1 июля 2010 года признаком биопродуктов из стран 
ЕС является размещение на их упаковке Логотипа Европейского 
Союза для эко-и биопроизводства (EU-Bio-Logo). Дополнительно к 
EU-Bio-Logo предписано предоставлять сведения о происхождении 
продукта – «EU-Landwirtschaft», «Nicht-EU-Landwirtschaft» и «EU-
/Nicht-EU-Landwirtschaft» - «ЕС», «Не-ЕС» и «ЕС/не-ЕС». Допускается 
дополнительное использование признанных государственных знаков, 
как, например, известная Марка «Bio» и знаков частных объединений. 
Реклама объединений, которые строго придерживаются правил эко- и 
биопроизводства, тоже допускается. 

Строго запрещено облучение экологических продуктов и 
применение в производственном процессе генетически изменённых 
субстанций или организмов. При случайном попадании в конечный 
продукт такой составляющей ее допустимая норма составляет не более 
0,9%. Продукт может быть признан продуктом эко- или 
биопроизводства и отмечен Маркой «Bio» только в том случае, если он 
на 95% и более состоит из компонентов, произведённых из 
биопродуктов или в процессе биопроизводства. 

Закон о производстве экологической продукции в Германии 
вступил в силу 15.07.2000, а к 01.01.2009 году был адаптирован к 
Предписаниям ЕС. Ключевыми положениями Закона являются: 
обязательное заявление и регистрация предприятия как био; передача 
задач контроля в руки частных объединений на местах (сейчас в 
Германии насчитывается 20 таких организаций); установлены 
штрафные санкции для предприятий – денежный штраф в размере до 
30 тыс евро и один год запрет производства. 

Согласно статистическим данным на конец 2011 года в 
Германии экологическим производством занимались 22506 
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предприятий на общей площади 1015626 гектара. Это 7,5% 
предприятий и 5,9% площадей. Размер среднего биопредприятия 
составляет около 45 га. 

Почти все предприятия по эко- и биопроизводству работают в 
рамках объединений или обществ. Наряду с большими, уже 
известными и старейшими Bioland и Demeter, в последние годы 
появилось достаточно много менее крупных объединений – Naturland, 
Biokreis, ECO-VIN-Bundesverband Ökologischer Weinbau, Gäa, Ecoland, 
Biopark. Законы, принятые объединениями немецких 
биопризводителей по некоторым пунктам строже, чем законы ЕС для 
экологического сельского хозяйства. Например, по законам ЕС 
предприятие может частично, не во всех своих подразделениях, 
перейти на биопроизводство. Законы Германии не допускают для 
немецких предприятий такой частичный переход. При условии 
полного перехода предприятия на биопроизводство предусмотрена 
государственная поддержка.  

В 2010/2012 году Thünen-Институт провёл сравнительный 
анализ прибыли био- и традиционных предприятий. Изучались 421 
биопредприятие и 2246 аналогичных по условиям предприятий 
традиционного хозяйствования. Было установлено, что 
биопредприятия в среднем получили прибыль в размере 30537 евро, а 
традиционные – 27694, т.е. на 2800 евро или 10% больше. 

Производство экологически чистой продукции практически не 
наносит вред окружающей среде, сохраняет водные, почвенные и 
другие ресурсы, вносит значительный вклад в решение климатических 
проблем. Однако переход к биоземледелию является очень непростым 
процессом. После 12 месяцев продукты растительного происхождения 
могут предлагаться на рынке только как промежуточные, но ещё не 
биопродукты. Только через два года после перехода продукция может 
продаваться как био или эко. Кроме того, предприятия, которые 
выбрали этот путь, должны ещё обеспечить сбыт продукции. Это 
несколько аргументов в пользу того, почему такие предприятия 
получают особые государственные дотации. 

Предприятия финансируется, как правило, в соотношении 60:40. 
Например, если предприятие расположено возле г. Кемница, а это 
земли Саксонии, то 60% дотаций финансируется государством, а 40% 
– из бюджета Саксонии. В 2011 году для такого рода дотаций было 
использовано 143 миллиона евро. Объём дотаций регулируется 
законом GAK – Gesetz «Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes» («Улучшение структуры аграрного производства и 
охрана почвы берегов»). 
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Таблица 1 
Объем дотаций для экологических предприятий 

Германии в 2013 году* 

Культура 
Дотации для перехода 

на биоземледелие 
на 1 га 

Дотация для поддержания 
биоземледелия 

на 1 га 
Овощеводство 480 EUR (575 EUR) 300 EUR (350 EUR) 
Пахотные земли 210 EUR (220 EUR) 170 EUR (180 EUR) 
Травы 210 EUR (220 EUR) 170 EUR (180 EUR) 
Многолетние 
насаждения 900 EUR (950 EUR) 720 EUR (750 EUR) 

* в скобках приведены данные на 2014-2017 годы 
 

С момента появления Марки «Bio» с 05.09.2001 и по 31.12.2012 
этим знаком были отмечены 65917 продуктов от 4175 предприятий, в 
основном перерабатывающие и торговые. Объём продаж увеличился 
от 1,48 миллиардов евро в 1997 году до 6,65 миллиардов в 2011 году. 
Это составляет 3,74% от всего объёма продажи пищевых продуктов в 
Германии. Однако потребление этих продуктов имеет чёткую 
тенденцию роста. 
 

Источники информации: 
1. BMELV, Ökologischer Landbau in Deutschland , Stand Januar 

2013, www.bmelv.de 
2. www.oekolandbau.de  
3. www.foerderpreisoekologischerlandbau.de   
4. www.bio-siegel.de  
5. www.bundesprogramm-oekolandbau.de  
6. ww.ti.bund.de  
7. www.bioC.info  
8. www.coreorganic.org  
9. www.organic.standards.info/de/  
10. www.fibl.de  
11. www.ifoam.de  
12. www.boelw.de  
13. www.bioland.de 
14. www.biokreis.de  
15. www.demeter.de  
16. www.naturland.de  
17. www.n-bnn.de  
18. www.ecovin.org  
19. www.organicxseeds.de 
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АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗА 

РАХУНОК ФОРМ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ 
 

В.В. Чепурна, соціолог 
 м. Дніпропетровськ 

 
Найбільш актуальним для нашої держави і зараз залишається 

питання «Як розвиватися далі?». Людству треба змінити систему 
стосунків між людьми і з навколишнім світом. Це стосується і 
екологічних проблем, і соціальних і політичних, і культурних, і 
економічних, всіх сфер, де живе і діє людина. Що можна зробити в 
такій ситуації? З людини починаються усі процеси в державі. Щоб 
змінити який-небудь з процесів, необхідно починати з елементарної 
одиниці,  яка є причиною і рушійним елементом – саме з людини. 
Розраховувати на вихід з кризи економіки тільки за рахунок рішення 
проблем додаткового фінансування, кредитування, стимулювання 
товарообігу, створення зон співпраці і інше недостатньо. Необхідно 
перетворювати соціальний і культурний простір. Усі політичні, 
громадські та інші рішення на рівні держави і особистого життя 
приймає людина, вона є джерелом дії, тобто дія обумовлена тим,  що є  
людина, її інтересами, установками, цінностями, рівнем розвитку 
розумового і духовного.  

Людина для суспільства є головною цінністю. Ми не 
говоритимемо про перевагу над іншими біологічними організмами, 
про  унікальність як розумної істоти, а позначимо елементарну річ – 
від людини залежить, як розвиватиметься її життя і побудована нею 
держава, тому що саме людина вирішує, що треба робити і утілює ці 
рішення в життя, власне здійснює дію. Курс стратегічного розвитку 
нації залежить від рішень, що приймаються особами, які 
представляють державну владу, від культурної і духовної еліти нації.  
Усіх тих, хто несе відповідальність за життя суспільства, через свої 
професійні обов’язки, статус, зароблений авторитет. Людина,  подібна 
до посудину, яка є тим, чим її наповнили. Виховання дитини не 
закінчується вихованням  батьками, є садок, двір, телевізор, школа, 
друзі і багато інших джерел інформації, які формують особистість. 
Батьки не в змозі обгородити дитину від впливу таких чинників. 
Людина – це також продукт свого суспільства, його ментальних і 
історичних особливостей. Державі необхідно створювати громадські 
норми і цінності для гармонійного функціонування і розвитку нації.  
Без таких цінностей  народ опиняється в безвиході, оскільки цінності – 
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це першооснова міжособової і соціальної взаємодії. З чого ж треба 
почати при побудові сильної держави? Україна знаходиться в 
вирішальному періоді свого існування, не лише із-за світових кризових 
процесів, але і ще з ряду причин. Насамперед це те, що у нас немає 
власного шляху, сформованого владою, підтриманого усім народом; 
друге – це те, що у нас не виховується молоде покоління, здатне 
управляти своєю країною, в умовах, що змінюються, не приділяється 
належної уваги особистості, її зростанню і усебічному розвитку; і 
третє – це те, що не приділяється належної уваги стратегії соціального 
розвитку.  

Соціальна сфера – це усе, що стосується життя суспільства. У 
нашій державі ще за радянською традицією до соціального, як 
правило, відноситься усе, що стосується трудових стосунків і 
допомоги інвалідам, незахищеним верствам населення. Це важливо ! 
Але не вичерпно. Соціальне має на увазі і систему стосунків громадян,  
зв’язків людей і державних інститутів, стратегію розвитку суспільства, 
виховання і інші явища та процеси, що становлять громадське життя 
людини. Наукові інститути здійснюють розробку і статистичну оцінку 
соціальних показників в основному знову таки економічних процесів 
держави. Сфера соціального повинна цілеспрямовано формуватися, це 
обличчя народу, його характер, можливості і умови реалізації 
ментального потенціалу, повноцінної взаємодії. Політикам слід 
виконувати роль дипломата – сторони, що веде переговори між усіма 
учасниками (національностями, конфесіями, бізнесами, соціальними 
інститутами і інше) з метою досягнення угоди певних умов спільного 
існування на певній території. 

Система освіти (окрім передачі необхідних професійних знань), 
має вчити жити, пояснювати, що таке світ. У школі треба викладати 
знання про людину, його психіку, стосунки в сім’ї, про душу, рід 
людський, повагу, про складні ситуації і шляхи виходу з них; про те, 
як пізнати свій світ, як зрозуміти, що робити, навіщо потрібна держава, 
що таке світ навколо, чому так важливо берегти свою землю и планету.  
Наука в державі повинна давати відповіді на питання, що і як робити, 
показувати методи розвитку і існування в гармонії. Для створення 
нового соціального простору необхідно реабілітовувати науку і освіту. 
Розробити нові стандарти соціального життя, засновані не на 
пріоритеті економіки і політичній владі, а на пріоритеті людини як 
головній цінності суспільства и її гармонійної взаємодії з Природою, 
як основою її буття. Але, знову таки, уникаючи помилок 
перебільшення ролі однієї з сфер. Створення хорошого життя людини 
не повинне відходити від Природи. Треба створювати повноцінні 
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держави, тобто такі, в яких усі частини розвинені на стільки, на 
скільки це доцільно. Нашій державі треба виробити власні критерії 
оцінки діяльності і соціальної стабільності, розвиненості. 

Усе описане – це робота великої кількості фахівців на протязі  
декількох років, але тільки так можна визначити власний 
випереджаючий шлях розвитку нашої нації. На думку автора, 
необхідно узяти за основу закон Природи – єдність інформації  і 
матеріального (подібно до єдності речовини, енергії і інформації в 
біологічних організмах). 

Ми усі знаємо, що і біологічними і інтелектуальними процесами 
управляє інформація. Яку інформацію наше суспільство має про сферу 
культурну і соціальну, про Природу и ландшафт існування нації? 
Негласно, інформацію, яку особа вбирає щодня, не завжди 
усвідомлюючи. Тобто за допомогою символів, смислових форм, 
інформації вираженої в нормах, стосунках? Як виховується наша 
нація, формуються соціальні зв'язки на рівні підсвідомості? 

Соціальний простір також організовується і за допомогою 
матеріальних предметів – символів, форм. Можна порозмислити про 
негласне виховання цінностей на прикладі територій спільного 
проживання людей – у містах, селах і інших адміністративних 
одиницях. Наші населені пункти, їх інфраструктура, зовнішній вигляд 
будівель, виробнича складова, функціональні об’єкти як то магазини, 
заклади дозвілля, житлові комплекси, розставлені пріоритети (чого в 
місті більше – заводів або ресторанів, дискотек або музеїв, що в ньому 
продають, тобто що є популярним і затребуваним). Навколишній світ 
виховує особу. Структура та вигляд території спільного проживання 
людей і громадський устрій життя речі об’єднані і взаємообумовлені.    

Яким має бути місто? Чи розуміють наші управлінці те, як вони 
формують  особу, коли розробляють містобудівні плани, затверджують 
певний будівельний об'єкт? Напевно, не в повній мірі. Інакше ми б не 
мали ситуації, коли жити в  промислових центрах стає все важче для 
здоров’я людей із-за несприятливої екологічної і психологічної 
ситуації. Така ситуація склалася через певні містоутворюючі чинники 
адміністративно-територіальної освіти, історичні аспекти, 
законодавство, що склалося, традиції архітектурної і містобудівної 
школи, менталітету людей що проживають в країні, особливостей 
управління державою. 

Зміст міст – це один з інструментів формування громадських 
цінностей. Якими можуть бути можливості створення сучасних 
поселень згідно із законами Природи? Природи в сенсі єдиної системи 
планети, в яку включена людина. Якими можуть бути методики, на 
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основі яких необхідно конструювати гармонійні поселення людей (де 
розкривається фізична, духовна, політична, економічна, культурна  
соціальна складова)? Підхід до облаштування сучасних міст доцільно 
розглядати по наступних напрямах:  

 Розвиток населеного пункту базується на національній ідеї, 
виконанні народом своєї місії; містобудування розуміється як частина 
загальних процесів, включених в Біосферу Землі. 

 Точкою відліку має бути не економіка і фінансовий прибуток 
об’єкту, міста, а його ідеологія, місія, мета і функція в державі, регіоні, 
з яких, як наслідок, витікає прибуток, потрібний для підтримки і 
розвитку системи. Такий підхід забезпечує стійкість і саморозвиток 
міст. За наявності сенсу існування місто існує до тих пір, поки в нім є 
необхідність для людини, а не до тих пір, поки не зупиниться 
містоутворююча галузь економіки, зміниться уряд, закінчаться корисні 
копалини і ін. 

 Основою планування, проектування і будівництва має бути 
корисність об’єктів для людини, можливість забезпечити високі 
стандарти здоров’я (фізичного і психічного), культурного і духовного 
розвитку; забезпечення людині фізичних і матеріальних умов для 
втілення гідного щасливого життя, а не отримання прибутку, 
задоволення нав’язаних короткочасних потреб в розвагах або 
матеріальних предметах. 

 Синтез гуманітарних, технічних, природних наук при 
плануванні, проектуванні, будівництві.  

 Цінністю землі для забудов і поселення являється її 
придатність для гармонійного, повноцінного, здорового життя 
людини. Забудова земель не має бути рушійною для Біосфери та 
біоценозу всього живого, що її заселяє.  Земля і довкілля  є цінністю як 
частина світу, в який включена людина.   

Планування населеного пункту визначає пріоритети його 
розвитку, те, що буде закладено при розробці генплану, впливатиме на 
уми поколінь, що живуть в нім у всі часи його існування, або до 
моменту перебудови. Які роботи потрібні в конкретному населеному 
пункті і що необхідно визначити як містоутворюючий чинник? І не 
обов’язково це буде те, що приносить максимальні прибутки. Головне, 
щоб найефективніше використовувалися ресурси території і не 
порушувався екологічний баланс. Окрім цього, одним з головних 
чинників генпланів, що впливають на розробку, повинна стати 
організація соціального життя суспільства.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

В.Н. Зуев, Н.Н. Зуева 
УО «Барановичский государственный университет»  

 
В статье рассматриваются итоги партнерского белорусско-

голландского проекта «Устойчивое потребление для улучшения 
качества жизни», который реализовывался коалицией общественных 
организаций Беларуси с ноября 2008 по февраль 2011 при финансовой 
поддержке Программы Социальных Преобразований МАТРА МИД 
Королевства Нидерландов. Данный проект стал первой 
крупномасштабной межсекторной деятельностью по внедрению в 
практику принципов устойчивого потребления в масштабах всей 
страны. В рамках проекта под устойчивым (экологически 
дружественным) потреблением понималось потребление, безопасное 
для окружающей среды и здоровья человека. Участниками и 
партнерами проекта выступили Milieukontakt International 
(Нидерланды), ОО «Белорусское общество защиты потребителей», 
МОО «Экопроект Партнерство» (Минск), МОО «Экосфера» (Минск), 
ОО «Гомельская ассоциация детей и молодёжи, АСДЕМО» (Гомель), 
МЭОО «Эндо» (Могилев), ОО «Врачебный союз» (Могилев), БООЭО 
«Зеленый край» (Брест), ЭКОО «Неруш» (Барановичи). 

Для определения направлений деятельность в ноябре 2009 в 
начале проекта был проведен опрос населения (выборка составила 
2013 человек в возрасте 15-60 лет). 40% респондентов имели общее 
среднее образование (в т.ч. неоконченное), 30% — среднее 
специальное, 20,4% — высшее, остальные — студенты и школьники. 
Почти 37% этих людей считают, что доходы их семьи ниже среднего 
(«денег хватает на питание и одежду, но купить сейчас телевизор, 
холодильник было бы трудно»), 25% со средним доходом («денег 
вполне хватает на крупную бытовую технику, но мы не смогли бы 
купить новую машину»), 11% респондентов охарактеризовали свое 
материальное благополучие как выше среднего («наших заработков 
хватает на все, кроме таких дорогих приобретений, как дом, 
квартира»), с высоким уровнем доходов было меньше 2% 
респондентов. Опрос показал, что лишь четверть респондентов 
знакомы с термином «устойчивое потребление». Причем, 14 % в 
качестве главного принципа назвали потребление только тех 
продуктов, которые не наносят вред здоровью, 11 % — тех, которые не 
вредят окружающей среде.  
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Непонимание термина «устойчивое потребление» абсолютным 
большинством белорусов связано практически с полным отсутствием 
его в белорусском медийном пространстве и низкой экологической 
образованностью населения. Однако незнание термина не влечет за 
собой автоматически отсутствие у белорусов экологического 
поведения на бытовом уровне. 

Многие респонденты продемонстрировали большой энтузиазм, 
заявив, что готовы хоть сейчас отказаться от вредных для здоровья и 
окружающей среды продуктов. Дальнейший опрос показал, что, 
приобретая тот или иной продукт, потребители прежде обращают 
внимание на цену (60,8 % респондентов) и срок годности (55,1 %). Как 
оказалось в ходе опроса, на отсутствие добавок обращают внимание 
только 14,9 % опрошенных, на экологическую чистоту и 
натуральность — 9,2 %, на отсутствие компонентов ГМО — 6,2 %, а 
на то, что эта упаковка является экологически чистой — и вовсе менее 
1 %. При этом 71,4 % респондентов выразили готовность платить 
больше за более дорогие экологически чистые продукты. Остальные 
либо не находят таких продуктов на полках магазинов (10,9 %), либо 
не видят смысла тратиться на них (8,5 %), либо не имеют на это 
лишних денег (7,4 %). 67 % всех участников опроса готовы потратить 
не больше, чем на 10 % от цены продукта без экологической 
маркировки. 

Покупая продукты, потребители чаще всего обращают 
внимание на сертификаты соответствия стандартам (22,3 %) и логотип 
(18,1 %). Сведения об экологической безопасности замечают лишь 
5,8 %, а о том, что упаковка может быть переработана — всего 3,8 %. 
Только 52,4 % респондентов знают, как выглядит маркировка 
«натуральный продукт», которая введена в Беларуси с 2008. 

На основании данного опроса были выявлены следующие 
проблемы: 

- малое наличие продукции устойчивого потребления и 
отсутствие узнаваемой для потребителей маркировки; 

- низкий интерес розничной торговли к маркировке продукции; 
- слабая информированность населения об устойчивом 

потреблении; 
- малая заинтересованность производителей в получении знака 

«Натуральный продукт»; 
- сформировавшееся мнение, что «натуральная и здоровая пища 

— это дорого»; 
- отсутствие узнаваемой экомаркировки; 
- требования к знаку «Натуральный продукт» отличаются от 



 471

требований, предъявляемых к продуктам, произведенным в Европе и 
странах СНГ. 

В рамках проекта проведено большое количество мероприятий, 
как на региональном уровне, так и на уровне всей страны. 

1. Исследование рынка — анкетирование белорусских граждан 
по вопросам устойчивого потребления. 

2. Разработка и распространение печатной и 
видеоинформационных материалов по устойчивому потреблению. В 
рамках проекта были изданы тематические буклеты, листовки, 
брошюра «Устойчивое потребление в представлениях потребителей 
Беларуси», карточки-веера, выпущены видеофильмы, анимационный 
фильм.  

3. Создание пяти Информационных центров по устойчивому 
потреблению для осуществления консультирования общественности 
по вопросам устойчивого потребления.  

4. Организация и проведение встреч Рабочих Групп для 
решения задач проекта и налаживания межсекторного сотрудничества. 
В рамках их деятельности, например, была подготовлена научная 
работа «Условия устойчивого производства и потребления пищевой 
продукции на основе физической модели устойчивого равновесия», 
проведено на базе Центра «Надежда» исследование о влиянии 
экологически чистых продуктов на здоровье детей, конкурс 
творческих работ «Устойчивое потребление для улучшения качества 
жизни» среди учащихся школ. Был издан сборник научных статей 
«Образование и просвещение для устойчивого потребления», 
спецвыпуск журнала «Родная прырода» с информационными 
материалами по устойчивому потреблению. 

5. Организация и проведение экскурсий, семинаров и тренингов 
по ресурсосбережению; по безопасности пищевых продуктов; 
тематические встречи по здоровому питанию.  

6. Продвижение маркировки «Натуральный продукт» на 
белорусском рынке. В продовольственных магазинах городов 
Барановичи, Бреста, Минска, Могилева были оформлены полки с 
экологически дружественными товарами, с продукцией, имеющей знак 
«Натуральный продукт».  

7. Ознакомительный визит в Нидерланды с посещением 
различных экологических организаций, включая Milieukontakt 
International и Consumentenbond, торговых объектов, экологических 
рынков. 

8. Разработка и реализация информационной кампании по 
формированию общественного мнения. Целевыми сегментами 
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информационной кампании являлись конечные потребители и 
производители продовольственной продукции. Задачами 
инфокампании в рамках целевых сегментов «Потребители» стали 
следующие: 

 – Создать прецедент для потребителей задуматься не об 
«абстрактном качестве», но о натуральности потребляемых ими 
продуктов. 

 – На основании результатов исследований (60,8 % 
потребителей принимают решение о покупке исходя из цены) 
утвердить тренд «Натуральное — всегда дешевле!». 

 – Проинформировать потребителей о существовании в продаже 
линии натуральных продуктов. 

 – Помочь потребителям идентифицировать продукты при 
помощи специальной маркировки «Натуральный продукт» (включая 
зарубежные аналоги маркировки). 

– Мотивировать к приобретению данных товаров. 
В рамках реализации инфокампании были реализованы 

следующие компоненты: 1) анимационный фильм «Натуральный 
продукт»; 2) «Карточки «Азбука питания: покупаем без ошибок»; 3) 
«Информационные материалы РоS для торговых точек». Она 
реализовывалась в Барановичах, Бресте, Могилевском регионе, 
Минске, Гомеле, Жодино. 

На завершающем этапе в рамках проекта были подготовлены и 
изданы карточки, на которых размещена информация о пищевых 
добавках «Е»: их классификация; названы запрещенные на территории 
Республики Беларусь, в Российской Федерации и Европейском Союзе, 
а также указаны натуральные Е-добавки, созданные природой и 
безопасные. Тиражом 20000 экземпляров был изготовлен магнит с 
изображением специального знака «Натуральный продукт», которым в 
Беларуси маркируют экологичные изделия, произведенные из 
высококачественного сырья без использования химических добавок. 
Об этом знаке также сделан 23-секундный мультипликационный 
ролик, который демонстририровался в школах, кинотеатрах, на 
светодиодных экранах в метро и общественных местах городов. В 
рамках проекта были сняты два телефильма: «Пища наша: ваш выбор, 
потребитель!» и «Мусор или безопасная жизнь». На компакт-дисках 
они были распространены по учебным заведениям страны, 
библиотекам, телекомпаниям. Листовки «Думай о будущем. Выбирай 
экологичные продукты» были на протяжении всего проекта 
размещены в общественном транспорте Баранович, Могилева, Минска. 

Данные итогового социологического опроса, проведенного в 
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рамках проекта в феврале 2011, показали изменения в представлениях 
потребителей. Они стали чаще учитывать при выборе продуктов 
отсутствие ГМО и биодобавок. Число респондентов, считающих, что 
они знают, что такое устойчивое потребление, возросло с 15 до 38%. 
На содержание в продуктах ГМО и добавок, согласно результатам 
опроса, больше внимания обращают покупатели в возрастной 
категории до 44 лет, и за полтора года их число удвоилось. Сегодня 
белорусам известны 4 маркировки экологически чистых товаров, 
причем знак «Натуральный продукт» занимает среди них 
лидирующую позицию. О том, что знакомы с ним, высказались 84,6 % 
респондентов, при этом 68,5 % знают его значение (в ноябре на 
подобный вопрос ответило согласием лишь 52,4 %). 

Важным и интересным результатом социологического опроса 
является то, что на экомаркировку стали обращать внимание даже те, 
кто раньше не считал нужным это делать. На вопрос, покупают ли 
продукты с экомаркировкой, 82 % респондентов ответили согласием, 
тогда как в 2009 году об этом заявили 76,2 % участников опроса. 
Остальные же объяснили свой отказ тем, что трудно сделать выбор из-
за недостатка информации, что поиск отнимает много времени, что 
«чистых» продуктов слишком мало, чтобы на них можно было строить 
выбор, а также что их приходится привозить из-за границы. 

Согласно опросу, немаловажным критерием для потребителей 
по-прежнему остается цена. Следующее, на что обращают внимание 
при выборе продуктов питания, — срок годности и дата производства. 
Все большее значение приобретает в глазах покупателей внешний вид 
товара, привлекательность его упаковки, вкус и запах продукта. 
Увеличилось также влияние скидок на покупку, воздействие рекламы, 
которая раньше вообще игнорировалась. 

Однако раскошелиться на приобретение экологически 
дружественных товаров белорусы пока не торопятся: треть 
респондентов по разным причинам не готова платить за них больше. 
Таким образом, реализация проекта «Устойчивое потребление для 
улучшения качества жизни» позволила активизировать внимание как 
потребителей, так и производителей и государственных структур к 
вопросу устойчивого потребления, налажено долговременное 
партнерство между общественными организациями, государственным 
управлением и бизнес-структурами по вопросу внедрения принципов 
устойчивого потребления. 
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АВІАЦІЙНО-ХІМІЧНІ РОБОТИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 
ЕКОНОМІКИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО 

ЧИСТОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В 
УКРАЇНИ 

 
Р.Т. Баран, к.е.н., почесний працівник авіаційного  

транспорту України, член-кореспондент  
Транспортної академії України 

НУ «Львівська політехніка»  
Л.М. Баран, правознавець 

Львівський національний аграрний університет 
 

Постановку проблеми та її зв’язки із важливими науковими 
завданнями, пов’язаними із продовольчою безпекою і, особливо, 
правовим екологічним забезпеченням та перспективами розвитку 
органічного виробництва екологічно чистої сільськогосподарської 
продукції в Україні автори обрали на стику двох галузей економіки: 
цивільної авіації (ЦА), роль і місце якої у ХХІ ст. зростає у всіх 
галузях економіки, а також сільськогосподарського виробництва 
(СГВ), яке також стає важливим чинником безпеки життєдіяльності 
країн. Авторами у статті поставлені завдання щодо визначення 
організаційно-правових основ застосування авіації в аграрному секторі 
економіки України на прикладі авіаційно-хімічних робіт (АХР), їх 
законодавчого забезпечення і екологічної безпеки, проведення у 
практиці СГВ та продовольчої безпеки (ПБ). Запропоновані базові 
моделі економіки і правового регулювання АХР та форми внесення 
змін і доповнень у чинне законодавство з огляду на економічну 
безпеку сільгоспвиробництва і ПБ. 

Аналіз останніх досліджень джерел та наукових публікацій 
щодо результатів запровадження методів, форм і способів 
застосування повітряних суден (ПС) в аграрному секторі, взагалі і 
організаційно-правових основ АХР у СГВ показує недостатність уваги 
якраз до екологічних аспектів ПБ. Зокрема, такі роботи ведуться у 
більшості випадків поза межами України і тому не базуються на 
чинному національному законодавстві [1]. На базі тогочасного 
Українського управління цивільної авіації сформовано національну 
систему ЦА [2]. Проте наукових досліджень з організації АХР у СГВ 
майже не ведеться, а тому намагаються користуватися існуючими, які 
не носять ознак модерної придатності [3, 4, 5, 6]. У жодній з цих робіт 
не комплексно і разом з тим конкретно не проведено організаційно-
правового аналізу існуючого стану організації АХР та використання 
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ПС у СГВ, а тим більше їх екологічності. Саме тому досі не існує 
розроблених систем застосування ПС в аграрному секторі економіки 
України, а також не вироблено практичних методів їх проведення у 
СГВ на основах екологічної та ПБ. Отже актуальність теми 
дослідження авторів беззаперечна, оскільки поодинокі та все частіші і 
частіші випадки організації АХР, наприклад, як це було на Тернопіллі, 
коли зі сторони фермерів АХР викликають практичну зацікавленість, а 
зі сторони  громадян страх та протидію  [3]. Все це збурює суспільну 
думку про ЦА взагалі та негативно впливає на її застосування у СГВ, 
зокрема. Тому автори виступають за використання прогресивних 
досягнень в цих галузях на безпечно-екологічній основі, про що 
розпочали ряд публікацій [7]. 

Виділивши невирішені попередниками частини загальної 
науково-технічної і організаційно-правової проблем застосування ПС у 
СГВ, а саме АХР на основі безпечних екологічних методів, можемо 
зазначити, що універсальність цивільного повітряного транспорту 
(ЦПТ) полягає у тому, що окрім транспортної роботи він забезпечує 
також авіаційні послуги для різноманітних галузей народного 
господарства, у галузях економіки та задовольняє попит на АХР, який 
останнім часом активізувався. Проте в організаційно-правовому 
аспекті не опрацьовані законодавчі та організаційно-технологічні 
засади використання ЦА в галузях економіки [1]. Значне місце і роль у 
цій частині мають бути відведені продовольчій та екологічний безпеці 
СГВ в умовах АХР. Таким чином, проблема соціально-екологічного та 
організаційно-правового забезпечення авіаційних робіт (АР) в умовах 
функціонування національної системи ЦПТ являє значний, перш за 
все, практичний інтерес, як і науково-теоретичне осмислення, а також 
опрацювання дослідниками у відповідності  до сучасного стану 
правового поля держави. З огляду на тематику МНПК Житомирського 
НАУ вважаємо таку наукову роботу на часі. З огляду на це,  автори 
вирішили прийняти участь в наукових дискусіях в рамках цієї 
конференції та на розсуд учасників подають  ці тези до підготовленої 
статті. 

Так, у чинній редакції Повітряного кодексу України (ПКУ) та 
законодавстві вони, як і більшість таких визначень, не наведені [1, 8]. 
Ці проблеми, не дивлячись на перманентні зміни національної системи 
законодавства, продовжують залишатися поза увагою фахівців. І це в 
галузі ЦА, а що вже казати про аграрне чи екологічне законодавство 
України в цій частині? Запитання явно виходить риторичним. В 
умовах реструктуризації АПК і створення основ ведення сільського 
господарства (СГ) на індивідуальній фермерській основі, після падіння 
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планової економіки і реформування колгоспної системи, явно що 
питанням АХР варто приділяти значно більше уваги.     

Для постановки задачі та формулювання мети наукової 
публікації обрані дослідження причин проблемності гармонійного 
розвитку, як  ЦА, так і СГВ України на екологічній основі. Для 
вироблення пропозицій щодо комплексних підходів організаційно-
правового характеру до удосконалення управлінської парадигми 
організації ЗАГЕ держави, АР та їх складової АХР, реструктуризації  
монополізованих структур на основі рекомендованої практики ІКАО, 
запровадження не тільки єдиних і паритетних принципів («правил 
гри») для формування економічних моделей  оцінки цих сегментів, як 
складових ринків цих послуг з метою синтезу форм і методів ПБ та 
внесення змін і доповнень до чинного законодавства  на цій основі.    

Метою нашої статті є доведення до відома економістів, 
державних відомств та органів державного регулювання в галузі ЦА і 
СГВ можливих напрямків удосконалення методів застосування ПС для 
СГВ, оцінки ємності ринкових сегментів таких послуг у 
національному ПП та їх безпечності (екологічності в розумінні 
формування методів і форм ПБ). Це потрібно зробити також і для 
запропонування напрямків розв’язання існуючих у цій царині 
екологічно-кліматичних проблем. Актуальність саме таких наукових 
досліджень спричинена новим курсом президентських та урядових 
програм із формування державної підтримки сільгоспвиробників, 
підвищення безпеки польотів ПС та АР, екологічності АХР 
обов’язково підкріплюватиметься умовами господарської діяльності 
сільгоспвиробників та перспектив їх розвитку на базі органічного 
виробництва харчів та ПБ.   

Новизна наукових досліджень у викладеному матеріалі, 
означеному тезовістю його викладення не дозволяє навести повністю 
синтезовані нами економічні моделі, теоретичні підходи до 
організаційно-правових принципів формування ринкових сегментів 
АХР у СГВ нашої держави на основі екологічності та ПБ.  Під 
поняттям «АР» будемо розуміти правові, організаційно-економічні та 
техніко-технологічні засади функціонування авіатранспортної системи 
(АС) з метою задоволення попиту на ринкових сегментах з виконання 
всіх необхідних у галузях економіки робіт, окрім транспортної 
діяльності (ТД) з авіаперевезень. Отже, окрім ТД ЦА здійснює також 
АР, як це визначено  у розділі ХІІ ПКУ [1]. Роботи суб’єктів ЦПТ у 
різних галузях народного господарства віднесені авіаційними 
економістами до нетранспортних робіт [9]. У загальному в попередніх 
десятиліть організацією цих робіт займалися структурні підрозділи 
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авіації спеціального призначення із ЗАНГ. Серед авіаційних послуг, 
що по ЗАНГ, що  на сьогодні ЗАГЕ найбільшу питому вагу завжди 
займали АХР, які здійснювалися  у СГВ. Таке широке застосування 
ЦА для виконання АХР продиктоване такими її особливостями: 
універсальність з огляду типів транспортних засобів, мала залежність 
від стану наземних шляхів сполучень, часовий фактор, а також 
продуктивність, як основа економічної ефективності.  

Наприклад. найважливішим фактором того самого ЗАНГ для 
захисту рослин від шкідників та хвороб завжди називали авіаційно-
хімічний метод  (АХМ), який полягає в оперативній дії в потрібний час 
на випередження процесів розмноження шкідників [9]. Тому тут 
завжди є ризик, коли внаслідок недотримання технології оброблення 
полів виникали екологічні катастрофи чи лиха. При цьому 
екологічність цих робіт можна розуміти у вузькому та в широкому 
розумінні. Якщо казати про «вузький підхід», то тут мається на увазі 
безпека самих екіпажів та працівників, що залучені до АХР. Ми вже 
наводили правові основи щодо вирішення цих проблем [7]. Зокрема, 
згідно чинного національного законодавства тривалість робочого часу  
і часу відпочинку визначається на законодавчому рівні [1, 8].  У 
загальному можемо констатувати, що до АХР відносяться: захист 
рослинності від шкідників та від хвороб, боротьба з бур’янами, 
внесення мінеральних добрив, опилення фруктових або інших садово-
паркових дерев, дефоліація, дисакція, аерозасіви, дизенфекція, 
рибовирощування, опилення виноградників, сеникація яровини, 
коренева підгодівля культур тощо [9]. Якщо казати про ПБ, то 
необхідно розглядати екологію АХР в широкому розумінні. Тобто, в 
даному разі вона залежить не тільки  від організації АХР, а ще й і від 
вироблення технології внесення хімічних добрив, чи пестицидів. Тут 
згідно галузевих досліджень АХР по відношенню до наземних видів 
таких робіт значно дорожчими за своєю номінальною кількісно-
вартісною основою. Проте питома економічна ефективність може бути 
пояснена тим, що АХМ боротьби за врожаї характеризується 
наявністю організаційно-технологічних переваг [7, 9]. Підвищення 
економічної ефективності саме СГВ дасть можливості для стабілізації 
підходів до ПБ, як екології взагалі, внаслідок самофінансування цих 
заходів.  

Таким чином, у сучасних умовах організаційно-правові аспекти 
формування системи ЗАГЕ України потрібно базувати не тільки і не 
стільки на закордонних зразках застарілої техніки ЦПТ і технології 
АХР у СГВ, а створити законодавче забезпечення способів і систем 
проектування, налагодження виробництва та експлуатації технічних 
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засобів виконання початково-кінцевого (летовищного) та   рухомого 
(виконавців АР чи експлуатантів ПС) етапів  цих робіт. Для цього 
необхідно також провести науковий пошук з оптимізації форм і 
методів не тільки СГВ, а й АХР. На комплексній основі маємо ще й 
виробити системні підходи до організації екологічної та продовольчої 
їх безпеки, а також вирішити підготовку відповідних фахівців у вишах, 
аграрного профілю і перш за все по агрономії.   
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Современные производители  сельскохозяйственной продукции 

вплотную столкнулись с экспоненциальным ростом затрат 
невосполнимой энергии, т.е. чем выше уровень продуктивности, тем 
дороже обходится каждый дополнительный ее прирост [1, с. 5]. С 
каждым следующим этапом долевое участие в урожае новейших форм 
удобрений, пестицидов и других химических соединений возрастает. 
Внедрение предлагаемых химической промышленностью 
вышеперечисленных новшеств науки в практику в крупных масштабах 
отнюдь не всегда безопасно для экологии и здоровья человека. Одна из 
основных причин, определяющих негативные последствия 
техногенной интенсификации растениеводства – игнорирование 
принципа биологического разнообразия в агрофитоценозах, 
проявившееся в переходе к севооборотам с короткой ротацией и 
особенно к монокультуре, которая представляет классический пример 
снижения гетерогенности агросистем [2, с. 3]. 

Несмотря на то, что отказ от применения комплекса соединений 
и технологий, загрязняющих биосферу, в нынешнем положении 
агропромышленного комплекса республики произвести невозможно, а 
объем продукции органического земледелия составляет лишь 
несколько десятых процента  и неспособно обеспечить потребности 
населения, оно начинает занимать твердые позиции, как в среде 
ученых-аграриев, преподавателей вузов, фермеров, так и  садоводов-
любителей. На фоне  этого проведенная под эгидой 
учреждения «Центр экологических решений» в августе 2012г. 
Международная научно-практическая конференция «Органическое 
сельское хозяйство и перспективы его развития в Беларуси» была 
весьма актуальна. По мнению участников научного форума 
С.С. Позняка, и А. Романовского [3, с. 65] белорусское сельское 
хозяйство имеет  свою специфику: 

 высокую интенсивность; 
 преимущественное наличие крупных сельскохозяйственных 

предприятий, оснащенных тяжелой техникой и применяющих высокие 
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дозы минеральных удобрений и пестицидов; 
 острый дефицит высококачественных органических 

удобрений; 
 использование свежего навоза, осадков сточных вод и 

навозной жижи; 
 наличие крупных животноводческих комплексов, хранение 

и внесение животноводческих стоков и куриного помета.  
Кроме того, отсутствуют рынки сбыта качественной продукции, 

льготы по налогам на прибыль, механизмы льготных платежей за 
снижение загрязнения и истощение (нарушение) окружающей среды 
сельхозпроизводителями, стандарты на технологию органического 
сельского хозяйства, технологических нормативы и т.д. [3, с. 66].  

Большим шагом по решению этой проблемы было утверждение 
НТС Минсельхозпрода РБ разработанного доктором 
сельскохозяйственных наук К.И. Довбаном документа «Концепция  и  
перспективы  развития биоорганического земледелия по  производству  
здоровых  экологически чистых  продуктов  питания  в  республике  
Беларусь» (2012), ключевые положения которой ориентированы на 
производство чистого (здорового) продовольствия [3. с. 6-18]. 
Приставка «био» (биоорганическое) связана с широким применением 
бобовых культур на кормовые цели и зеленое удобрение, 
накапливающих, кроме дешевого органического вещества, 
значительное количество биологического азота. По мнению 
белорусских ученых – на дерново-подзолистых почвах переход от 
традиционного к органическому земледелию практически невозможен 
без биологического азота, широкого использования промежуточных 
культур, органических удобрений [3] и применения методов 
поликультурного земледелия [2]. Для первоначального решения этой 
задачи предлагается  отвести всего 2 – 3% пахотных земель страны от 
общего количества для ведения органического сельского хозяйства. В 
данном документе широко прописаны методические аспекты перехода 
от конвенциального к биоорганическому ведению сельского хозяйства 
в ближайшие годы.  

Следует четко представлять, что дальнейший путь развития 
органического сельскохозяйственного производства без разработки 
методических рекомендаций и технологических регламентов по 
органическому  хозяйствованию, делающих акцент на максимальном 
использовании биологических резервов повышения продуктивности 
агроценозов, среди которых немаловажное значение имеют 
биопрепараты, регуляторы роста, иммуномодуляторы, индукторы 
генетической активности природного происхождения, будет 
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затруднен. Исследования в этом направлении начаты в УО 
«Барановичский государственный университет» с озимыми зерновыми 
культурами, диапазон которых будет значительно расширен, а 
результаты апробированы в почвенно-погодных условиях южного 
региона республики Беларусь. 

Таким образом, в Беларуси заложена основа для развития 
органического сельского хозяйства, определены направления и 
параметры его развития в нашей стране, которые нашли отражение в 
Постановление Совета Министров РБ (№ 639 от 12.07.2012 г.) «О 
развитии органического сельского хозяйства в Беларуси», что вселяет 
уверенность в стабильности дальнейшего пути. 
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