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Федор Моргун 
 

РУКОВОДИТЕЛИ ДЕРЖАВ, 

НЕ БОЙТЕСЬ БЫТЬ 

СВЯТЫМИ 
 

 

МОРГУН Федор Трофимович 

(9.05.1924-7.07.2008) – украинец, агроном, 

доктор сельскохозяйственных наук, 

государственный деятель, эколог, первый 

министр охраны природы СССР, 

иностранный член НААН Украины, 

писатель-публицист. Родился на хуторе 

Олександровка Красноармейского района 

Донецкой обл., в 1941 г. закончил 9 классов 

СШ с. Гродовка. Участник Великой 

Отечественной войны, в 1943-1944 гг. 

освобождал Украину от Донбасса до 

Карпат. В 1949 закончил с отличием 

Днепропетровский сельскохозяйственный 

институт, в котором возглавлял отряд по 

восстановлению разрушенных войной 

корпусов и студенческое научное общество.  

Работал на Полтавщине (1949-1954) – от агронома, 

управляющего Райковским отделением Ореховского совхоза 

Лубенского р-на до главного агронома Полтавского областного 

сахсвеклотреста. В 1954-1965 гг. – в Казахстане на целине: от 

директора-новосела совхоза «Толбухинский» (Кокчетавска обл.) до 

начальника Управления сельского хозяйства Целинного края (г. 

Целиноград, теперь Астана, столица Казахстана). В 1965-1969 гг. – 

заведующий сектором Сибири сельхозотдела ЦК КПСС (г. Москва), 

первый заместитель Председателя Совета Министров Киргизской ССР 

(1969-1973, г. Фрунзе, теперь Бишкек).  

В 1973-1988 годах избирался первым секретарем Полтавского 

обкома КП Украины. Благодаря безотвальной почвозащитной 

технологии земледелия, которая широкомасштабно внедрена 

Ф.Т. Моргуном, учеными, специалистами и крестьянами, на 

Полтавщине за 1974-1988 годы было дополнительно получено 3 млн. 

50 тыс. тонн зерна, много другой продукции села. Экономия горючего 

за эти годы составила 119 тыс. тонн, а чистая прибыль – 678 млн. руб. 
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(по ценам того времени, когда буханка хлеба стоила 20 копеек). За 

период внедрения  экологического земледелия область не 

использовала ни одного рубля государственных средств. Полтавщина 

становится плацдармом передового опыта дорожного строительства с 

асфальтовым покрытием, застройки и газификации села. 

Возрождаются музеи-усадьбы выдающихся людей Полтавщини с 

мировым именем – писателя Николая Гоголя, теоретика космических 

полетов Юрия Кондратюка (Шаргея), педагога Антона Макаренко и 

др. Строятся певчее поле и стадион в Полтаве, возобновляет роботу 

Сорочинская ярмарка. 

В 1978 году Ф. Моргун отказывается от предложения 

Л. Брежнева занять вакансию секретаря ЦК КПСС по сельскому 

хозяйству (позже пленум избрал на нее М. Горбачева, которого 

продвигал председатель КГБ Ю. Андропов). В 1988 году, когда 

кандидатура Моргуна обсуждалась как вероятного президента 

независимой Украины, под давлением В. Щербицкого и М. Горбачева 

он был назначен председателем впервые организованного 

Государственного комитета СССР по охране природы.  

В июне 1989 года на заседании правительства в Кремле 

выступил с критикой принятой Политбюро ЦК КПСС и Советом   

Министров программы строительства экономически затратных и 

экологически опасных заводов по производству искусственного  

кормового белка из парафинов нефти. Настаивал на решении белковой 

проблемы за счет выращивания гороха, сои, репака, подсолнуха и 

кормов из бобовых и многолетних трав. За это выступление получил 

от Горбачева и Рыжкова отставку, хотя вскоре оппоненты в 

Политбюро и правительстве убедились, что проект ученых-

микробиологов – блеф, а Моргун был прав [см. его книгу: ―Конец 

света? Или...‖(1991, 1994, 1997)].  

Оказавшись на пенсии, опальный в Москве и Киеве экс-министр 

экологии защитил докторскую диссертацию в Московской 

сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева (1995). Не 

случайно историк А. Губко назвал Моргуна внутренним «партийным 

государственным диссидентом».  В 1995-2001 годах – советник главы 

администрации Белгородской области Е.С. Савченко. В 1998 за вклад в 

сельскохозяйственную науку и практику, за значительную 

природоохранную работу удостоен звания Человек года в России. С 

2001 года – советник главы Полтавской облгосадминистрации.  

Прозаик-публицист, член союза писателей с 1974 г., автор 

свыше 80 книги («Хлеб и люди» переведена на многие языки народов 

мира). Сын Владимир – профессор психологии (г. Полтава) и две 
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дочери: Алла Строкова – доцент английского языка (г. Москва) и 

Наталья Мельник – ст. преподаватель русского языка и культурологии 

(г. Полтава).  

Умер Федор Моргун на 85 году жизни в результате 

автокатастрофы под Ахтыркой по пути на Всероссийский день Поля 

на Белгородчине. Похоронен на Новогородском кладбище г. Полтавы 

рядом с женой Александрой.  

Имеет награды СССР (Герой Социалистического Труда, четыре 

ордена Ленина, два – Отечественной войны I степени, четыре – 

Трудового Красного Знамени, ряд медалей) и Украины (кавалер 

ордена Николая Чудотворца – за преумножение добра на земле и 

ордена Ярослава Мудрого V степени). Улица г. Полтавы, на которой 

он проживал последние годы, носит имя Федора Моргуна. Полтавская 

государственная аграрная академия, начиная с 2010 г., периодически 

(раз в 2 года в мае) проводит Всеукраинские Моргуновские чтения с 

международным участием «Вернадскианская ноосферная революция в 

решении экологической и гуманитарной проблем». 

 

 

Как случилось, почему произошли всяческие заблуждения и 

отступления правителей и идеологов ведущих государств мира от 

заповедей Христа, Магомета, Будды, попраны мечты всех народов 

мира быть братьями, звучат призывы к разжиганию классовой, 

расовой, межнациональной розни, к подготовке и развязыванию войн, 

безудержной гонке средств массового уничтожения людей во второй 

половине XX века. Все это привело к тому, что оказался возможен 

крах современной цивилизации и гибель природы на нашей планете. 

Крупнейшая ошибка человеческого общества на протяжении 

последних двух веков состоит в том, что физике, химии, геологии, 

механике и другим техническим наукам было позволено оттеснить 

философию и гуманизм на задворки цивилизации. В результате 

основополагающими и главенствующими науками в деле воспитания 

школьников, молодежи, да и взрослых людей, оказались не науки, 

призывающие к добру, гуманизму, глубокой человеческой 

добропорядочности в духе Монтескье, Гете, Толстого, Достоевского, 

Гоголя, Шевченко, Ильина, Вернадского, Короленко, а науки техни-

ческие, убеждавшие их изучающих, что человеку «все позволено», что 

ему все посильно, он не только может, но и обязан покорять природу, 

создавать проекты, утверждающие его верховенство над природой. 

Мудрые люди, не зашоренные монопартийной идеологией, 

хорошо знают, что истоки настоящего всегда оказывались в прошлом 
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– все равно, далеком или близком. Там, в его глубинах, лежали 

причины, некогда разорвавшие единство человека и природы. Кто был 

в этом виноват? Большинство социологов полагает, что такое 

положение вещей вовсе не было предопределено прогрессом как 

таковым. Чтобы увидеть разорванные нити неиспользованных 

возможностей, отследить цепи причин и следствий, которые легли 

сейчас тяжелым бременем на цивилизацию, надо попытаться про-

следить две линии развития – природы и человеческого общества, и 

понять возникшее между ними противоречие. 

Молодость человечества продолжалась долго. Человек успел 

исходить землю вдоль и поперек, заглянуть в самые глухие еѐ уголки, 

поохотиться на всех зверей, с некоторыми из них подружиться, других 

взять с собой в странствия, а многих и многих истребить. Но вот при-

шло время зрелости, время ощущения собственных сил. И человек 

почувствовал, что надо думать о будущем. 

Как показали исследования нескольких десятилетий, в системе 

отношений «природа – человек» природа выступала отнюдь не 

пассивным, тем более страдательным, партнером. Человеку только 

казалось временами, что он берет над природой верх, что не природа 

ему, а он природе диктует свои законы, которым она начинает 

послушно следовать. 

Чем дальше развивалась наука, тем глубже ею постигалась 

система Вселенной, в которой человеку отведено не малое, но и не 

столь уж большое место, тем чаще она подводила человека к выводу, 

что путь прогресса определяется отнюдь не навязыванием природе 

своих желаний. Этот путь требует вдумчивого и неторопливого 

постижения законов и закономерностей природы, умения ими 

пользоваться, поскольку человек в своей биологической сути остается 

ее частью, подчиняется законам биосферы. 

Терпеливая, гибкая, самовосстанавливающаяся природа 

отступала перед натиском человека все последние столетия, когда он 

овладевал силами пара, электричества, атома, развивал металлургию, 

химическую промышленность, используя природные ресурсы, унич-

тожая и перерабатывая для своих нужд огромные количества 

биомассы. 

Человеку казалось, что богатства биосферы неисчерпаемы. Он 

вырубал лес, распахивал степи, создавал огромные водохранилища, 

собирался растопить ледники в горах и направлять в обратную сторону 

течение рек.  

Но внезапно все изменилось. После сотен лет победоносной 

войны с природой за какие-то полтора-два десятилетия выяснилось, 
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что все не так просто и не так хорошо. В последнее время многие 

ученые в нашей стране и за рубежом начали бить тревогу по поводу 

ухудшения водного режима на огромных территориях. На глазах 

нашего поколения мелеют Каспийское и Азовское моря, уменьшился 

сток воды на Волге, Днепре, Днестре, Дону, Урале, Кубани и других 

реках. Нет нужды перечислять примеры печальной участи многих 

пересыхающих малых рек и озер. 

Мировая наука констатирует, что на 70 процентах всех 

обрабатываемых земель постоянно ощущаются засухи. Недостаток 

влаги начали испытывать земледельцы даже таких стран, как Англия и 

Япония, где раньше основные средства обработки почвы направлялись 

на устранение избыточного увлажнения. Угроза «водного голода» 

приобретает сейчас глобальный характер. 

Пресной воды не хватает не из-за недостатка ее на земном шаре, 

а вследствие нарушения человеком цепи, связующей воду с почвой. 

Вот как объясняет П. Янович действие этого водорегулирующего 

механизма, созданного природой: «Под покровом степной раститель-

ности целинной степи лежит дернина – сплошная густо переплетенная 

масса корней с частицами почвы. Этот толстый (6-15 сантиметров) 

войлок настолько прочен, что даже сейчас служит строительным 

материалом для стен, а крыши домов покрывают дерном. После 

разложения корней остается много отверстий с плотными стенками 

(наподобие губки), через которые вода и воздух свободно проникают 

вглубь почвы. В то же время этот слой мешает свободно испаряться 

непосредственно из почвы, и испарение идет в основном через 

растения. 

Влага задерживается в пустотах, образовавшихся после 

перегнивших корней и в невидимых глазу норках миллионов 

насекомых, в органических остатках растений, пауков, муравьев и всей 

массы микроорганизмов, которые придают почве высокую 

гигроскопичность, а лишняя вода, просочившаяся вглубь почвы, 

задерживается на водонепроницаемых слоях и ручейками вновь 

выносится на поверхность, питая реки, озера и болота». 

Плуг разрушает этот хитроумный механизм. Пласты дернины, 

исковерканные и перевернутые, не задерживают влагу, и она 

испаряется, уносится ветрами. Дернина создается десятками лет, а 

плуг каждый год перемешивает  землю,  не давая  возможности  

образоваться переплетению корней. Следовательно, «культурное» 

поле так отличается по своему строению от девственных почв, как 

груда кирпичей от выстроенного здания. В результате часто 

повторяющейся глубинной вспашки на поверхности поля образуется 
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изоляционный слой, не только прекращающий накопление и 

сбережение воды, но и способствующий интенсивному стоку талых и 

обильных дождевых вод, смывающих бурными потоками почву. А это 

ведет к губительным наводнениям, даже селевым потокам и 

бесполезной потере пресных вод. 

В последние годы ученые многих стран установили, что 

количество воды увеличивается во всем Мировом океане. Что же 

заставляет моря расти? Что стоит за подобными фактами? 

Подъем морей – это зеркало, в котором отражаются изменения, 

происходящие в жизни всего Мирового океана. Как известно, сейчас 

он покрывает своими водами две трети планеты, сосредотачивая в себе 

основную массу гидросферы – свыше 1,3 млрд. кубических 

километров. Однако не исключено, что уже в недалеком будущем это 

соотношение может измениться, и отнюдь не в пользу суши. 

Океанская вода прибывает. Морские водомерные посты, 

которых сейчас насчитывается в мире свыше полутора тысяч, с начала 

нынешнего столетия регистрируют подъем уровня Мирового океана. 

На основании подсчетов удалось установить: за последние 50 лет Ми-

ровой океан «подрос» почти на десять сантиметров. Скорость подъема 

его уровня равна 1,5 миллиметра в год. Это дает увеличение водной 

массы в 542 кубических километра. 

Откуда появляется эта вода в океане? 

Ученые считают, что ее дают таянье ледников и материки. С 

начала века среднее снижение уровня бессточных водоемов составило 

1,5 метра. Тем самым из запасов поверхностных вод было изъято 

около 3 тысяч кубических километров. Это эквивалентно поднятию 

океана более чем на один сантиметр. 

Бессточные водоемы чутко реагируют на изменения 

гидрометеорологического режима обширных континентальных 

регионов. Поэтому наблюдаемое уменьшение объема озер, сокращение 

их площадей, падение уровня воды можно рассматривать как 

серьезные сигналы: происходит глобальная перестройка всей 

сложнейшей системы водообмена, и свидетелями этого явления мы 

становимся уже сегодня. 

Известно, что основной механизм кругооборота воды на Земле 

работает по схеме: океан-атмосфера-материк. Вода испаряется с 

поверхности гигантских водоемов, поступает в атмосферу, а оттуда в 

виде осадков попадает на материк. Основная ее масса извечно тут же, 

как губкой, впитывалась почвой девственных степей, лесов и других 

угодий. И только талые воды или после особенно сильных ливней не 
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до конца впитывались почвой – и через речной сток вновь выносились 

к просторам океана, пополняя его запасы. 

Беру на себя смелость высказать предположение, что теперь, 

когда во всех странах мира плугом разрушена гигроскопичность почв 

на многих сотнях миллионов гектаров, характер кругооборота воды на 

земном шаре не может не меняться. Конечно, для этого есть много и 

других причин, но одной из них, бесспорно, является губительная 

работа плуга... 

Все реки Черноземья России и Украины хороши. Но среди них 

одни из самых прекрасных – водные артерии Белгородчины. Область 

расположена на высших отметках Среднерусской возвышенности. 

Истоки Северского Донца, Псола, Ворсклы, Оскола, Нежеголи, Тихой 

Сосны, Айдара, десятков других рек и сотен их притоков зарождаются 

в высоких меловых горах. И зачастую из самого изначального родника 

бьет клокочущим ключом, шириной в метры, кристально чистая 

холодная вода. Из этих родников люди смело пьют студеную воду, и 

горло не болит, ибо она стерильно чистая – в меловых горах 

болезнетворные бактерии не приживаются. 

Но такая благополучная картина и на Белгородчине только в 

верховьях рек. Северский Донец чист лишь до Белгорода, Ворскла – до 

Яковлевского рудника, Оскол – до города Старый Оскол. Аналогичное 

положение и с другими реками, воды которых загрязнены городами, 

промышленными гигантами, крупными животноводческими фермами, 

бытовыми отходами не только больших, но и малых населенных 

пунктов. 

Наши реки и другие водоемы в целом оказались в беде. Мы, 

люди, сотворили эту беду, нам ее и устранять. Сейчас есть опыт 

решения этой проблемы, и мы в состоянии с ней справиться. 

Спасем курганы, восстановим плодородную силу степи, 

очистим реки и водоемы – и этим возродим и приумножим красоту 

своего родного края. А значит, и себе жизнь украсим, и откроем 

широкую дорогу массовому туризму из Европы, Азии, Америки. Наши 

благословенные российский и украинский края будут посещать 

любознательные люди не меньше, чем Италию, Испанию, Грецию, 

Египет и другие страны, руководители и народы которых сумели 

хорошо показать себя, увидеть других и иметь от этого моральное 

удовлетворение и крепкую материальную выгоду. 

Неразумное отношение человека к природе всегда 

оборачивается для него бедой. Природа жестоко мстит всем, кто 

пренебрегает ее законами, варварски относится к ее благам. Легче 
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всего создавать трудности. Куда сложнее вести дело так, чтобы как 

можно лучше использовать ресурсы природы, не нарушая ее законов. 

«Человек впервые реально понял, что он житель планеты, – 

писал о единстве «биосферы» и «ноосферы» академик 

В.И. Вернадский. — Он, как и все живое, может мыслить и 

действовать в планетном аспекте только в области жизни – в биосфере, 

в определенной земной оболочке, с которой он неразрывно, 

закономерно связан и уйти из которой он не может». 

Ученые пришли к выводу, что существование человека зависит 

от природной среды – и не какой-нибудь вообще, а именно той, в 

которой он появился, сформировался, вместе с которой развивался на 

протяжении сотен тысяч лет. Человеку нужен воздух – но лишь такого 

химического состава, которым он дышал на протяжении всей своей 

истории; ему нужна вода – но вода с теми примесями, к которым 

приспособился его организм, а не с какими-либо еще; ему нужна пища, 

но именно такого химического состава, который удовлетворяет 

потребности его организма. В конце концов, ему нужна вся биосфера 

Земли – такая, в какой он вырос, а не измененная промышленными 

выбросами и радиоактивными отходами. 

И если люди заинтересованы в собственном будущем, они 

должны внимательно относится к своему настоящему, а значит, в 

первую очередь, – к земле, которую получили от предшествующих 

поколений и которую должны передать потомкам. 

Большевистские вожди провели огромную работу: где 

невиданными в истории человечества репрессиями, а где утонченной 

пропагандой против религии и верующих людей, создали науку о 

классах и классовой борьбе и внедрили ее в жизнь у нас, в Советском 

Союзе. А нацисты – Гитлер, Геббельс и К° – сотворили преступную 

идеологию о превосходстве одних рас над другими и также начали ее 

внедрять. Фашизм, большевизм, японский милитаризм и 

потворствовавшие им правительства США, Англии, Франции стали на 

путь подготовки к войне, создания многочисленных армий с не-

сметным количеством военных кораблей, самолетов, танков, пушек и 

боеприпасов, повели политику повального разграбления природных 

ресурсов – железной руды, угля, нефти, газа, леса, отравления воздуха, 

воды и почвы. Во Второй мировой войне этот разбой над природой 

еще более усилился. Не поубавился он и на протяжении всего 

послевоенного периода. В еще более страшных разрушительных 

масштабах этот разбой продолжается и сейчас, уже в третьем 

тысячелетии. 
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Человек должен, обязан понять гармонию согласованного, 

сбалансированного развития биосферы и общества, а достигнуть этого 

можно только в том случае, если рассматривать Человека и Природу в 

единстве. Люди способны согласовать свою деятельность с законами 

природы и добиться всеобщего процветания. Возможность начала 

новой эры экономического развития зависит от обязательного успеха 

политики оптимального использования и расширения базы природных 

ресурсов. 

Но это не произойдет само собой. Нужны небывалые 

радикальные меры. Природа ставит перед жителями нашей планеты 

выбор: солидарность или смерть? Других путей у человечества нет. 

Никогда еще люди не обладали такой властью над своей судьбой и 

судьбой планеты. Чтобы не стать жертвами собственного интеллекта и 

своей же недальновидности, они уже сегодня должны добиться того, 

чтобы мудрость и дар предвидения возобладали над знаниями и 

техническими возможностями. 

Реальные факты убеждают, что дальнейшее игнорирование 

экологического императива в социально-экономических программах 

государств приведет не только к экономическому краху. Есть все 

основания полагать, что окружающая среда приближается к 

критическому состоянию, за которым может последовать всемирная 

катастрофа. Несмотря на это, маховик разбалансирования гармонии 

природы продолжает набирать все более губительные обороты. 

Многочисленные мировые и отечественные данные свидетельствуют, 

что состояние окружающей среды на планете продолжает резко ухуд-

шаться, процессы деградации естественных систем в результате 

хозяйственной деятельности углубляются. Мощь созданных 

человечеством средств воздействия на среду обитания превысила 

защитные силы природы. 

В свое время, а точнее – своевременно, Вернадский 

предупреждал о том, что человеческая индустриальная деятельность 

по своим масштабам сопоставима с самыми мощными геологическими 

процессами. Сейчас ученые подсчитали, что все вулканы выбрасывают 

из недр ежегодно в виде лавы и пепла 16 кубических километров 

земных пород. А бульдозерные, буровые, экскаваторные усилия 

выворачивают наизнанку более 60 кубокилометров – то есть вчетверо 

больше вулканов! 

Вся биосфера ежегодно производит примерно 100 миллиардов 

тонн живого вещества. В наше время человек в процессе 

индустриальной и сельскохозяйственной деятельности превзошел 

масштабы производства биосферы. Люди допустили просчет. 
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Требуется немедленная коррекция, чтобы не сбиться с пути 

дальнейшего прогресса. 

В последние десятилетия нашего беспокойного века 

человечество оказалось на перепутье: один путь – самоуничтожение, 

другой – возможность сбалансированного сосуществования в природе 

и с природой. Сохранить природу – значит сохранить человечество. И 

эта задача стоит сегодня перед современным обществом. 

Нарушение баланса отношений общества и природы – общая 

боль человечества. Она затрагивает всех, невзирая на богатство и 

бедность. В самом деле, на протяжении всей своей истории Человек 

стремился разорвать те пута, которые связывали его с Природой. И 

постепенно, с каждой очередной победой над природой, он становился 

все более зависим от нее. 

Настало время подвергнуть сомнению любые экономические 

инициативы, если они наносят ущерб окружающей среде. Наша 

первейшая обязанность перед собственными детьми и внуками – 

обеспечить им будущее, сделать все возможное, чтобы они не 

унаследовали от нас планету с истощенной или необратимо раз-

рушенной окружающей средой. 

Во всех четырех изданиях своей книги «Конец света? Или...» я 

рассказываю о бедственном состоянии окружающей среды на планете 

вообще, в Украине и России в частности, показываю положительный 

опыт природоохранной работы в Западной Европе, США, Японии и 

убеждаю, что есть шанс спасти положение, если все мировое 

сообщество поведет природоохранную работу так, как это делается 

сейчас в Германии, Японии, скандинавских и других странах. 

Здесь позволю себе сослаться на оценки, выводы и предложения 

высшего авторитета России в вопросах экологии. Газета «Аргументы и 

факты» (№ 39 от 29 сентября 1996 года) опубликовала ответы 

председателя Госкомитета по охране окружающей среды академика 

Виктора Ивановича Данилова-Данильяна на вопросы президента 

Международной ассоциации «Личность, экология, мир» Юрия Гуща. 

На вопрос: «Скажите прямо: через, сколько лет начнется необратимый 

процесс, ведущий к катастрофе Земли?» был дан прямой ответ: «Этот 

вопрос экологи задавали себе много раз. И, как правило, отвечали: в 

середине следующего столетия. Но последние данные производят 

просто кошмарное впечатление и заставляют думать, что это произой-

дет около 2030 года.  

Окружающая среда нашей планеты создана биотой – 

биологическими организмами, которые живут на Земле около 4 

миллиардов лет. Они не только приспосабливались сами к земным 
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условиям, но и приспосабливали к себе окружающую среду. И биота – 

система жизни – за 4 миллиарда лет научилась регулировать состояние 

окружающей среды, поддерживая климатические характеристики, 

температуру океана, состав поверхности вод, суши, почвы и так далее. 

Так вот, человечество не изобрело ничего, что могло бы заменить 

биоту в качестве регулятора окружающей среды. Но за время своего 

недолгого существования оно уже уничтожило 70 процентов естест-

венных экосистем,  которые способны  переработать все отходы. 

Примеров сколько угодно; разрушение озонового слоя, планктона 

морей и океанов – одни из самых вопиющих. Но, подчеркиваю, 

уничтожение био- и экосистем – самый страшный знак близкой ката-

строфы». 

Конкретно причину грядущей беды трудно назвать: 

перенаселенность, «парниковый эффект» как следствие научно-

технического прогресса, или, допустим, экономическая система 

«общества потребления». Скорее всего, как следует из целого 

комплекса факторов, человечество просто выбрало совершенно 

неправильный путь – пошло на завоевание природы. В доисторические 

времена открытие огня, развитие системы подсечно-огневого 

земледелия стало началом уничтожения естественных экосистем. 

Однако даже в XVIII веке человечество еще находилось в гармонии с 

природой. А вот в конце XIX века начался дисбаланс между 

воздействием человека на окружающую среду и возможностью биоты 

реагировать на него. Академик Данилов-Данильян мыслит реально, 

дает объективные оценки. Он подчеркивает серьезность положения – с 

надеждой и уверенностью, что будут приняты меры для исправления 

положения и недопущения катастрофы. 

В книге «Конец света? Или...» я убеждаю, что разум, труд и 

воля людей в состоянии решить и эту проблему. Именно философы, 

гуманисты должны убедить людей, что нет оснований слепо верить 

тем, кто рисует наше будущее в мрачных тонах, кто постоянно твер-

дит, что приближается «конец света», что энергетический кризис, 

сырьевой голод и загрязнение окружающей среды в течение 

нескольких десятилетий уничтожат человечество. 

У людей есть все основания быть оптимистами. Лучшие умы 

уже сделали немало экологических проектов и предложений. Странам 

и народам надо только осуществлять эти проекты быстрее, чем 

надвигается катастрофа. Девиз «Не сидеть сложа руки, а действовать!» 

примирит и объединит всех людей доброй воли, людей разных 

мировоззрений и политических взглядов, задумывающихся о будущем 

человечества. 
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Главную беду окружающей среде принесла безответственная 

урбанизация. Формирование большинства крупных городов мира 

происходило часто стихийно. Вместо коренной перестройки старых 

зданий на периферии вырастали новостройки. В результате города 

расползались вширь, поглощая огромные массивы лесов и полей. А в 

старой, центральной их части закрывалось солнце и утихал свежий 

ветер. Ее постоянно окутывал удушающий смог. Жители вынуждены 

были ходить по улицам и тротуарам, на которых уже нельзя было 

найти свободного места из-за двигающихся и припаркованных 

автомобилей. 

Здесь хочу особо подчеркнуть, что урбанизация на протяжении 

многих веков по сути переросла в безжалостную войну с природой, 

особенно жестокой в последние десятилетия. А сегодняшнее 

отчуждение крестьянина от земли – это и следствие, и главная причина 

дальнейшего отчуждения человека от природы вообще, это основная 

беда всего человечества. 

Трагедия земледельца уже стала характерной для всего мира. 

Она оказалась не понята правительствами в первую очередь 

высокоразвитых индустриальных стран. Многим пока невдомек, что 

они «успешно» решают продовольственные программы не за счет 

улучшения условий жизни и работы крестьян, а за счет ограбления 

природы своих территорий и особенно слаборазвитых стран, имеющих 

свободные земли, а также Мирового океана. 

Город длительное время считался синонимом «цивилизации», 

научным и культурным центром. Но сейчас только слепой может не 

видеть, что разбухшие, оторванные от природы города становятся 

местом морального разложения и упадка, где молодежь вовлекается в 

мир преступности, проституции и наркомании, а дети подвергаются 

разнообразным экологическим и техногенным опасностям, следствием 

чего часто является ухудшение их здоровья. Причина же – низкое ка-

чество санитарно-гигиенических мероприятий, перегрузка систем 

канализации и транспорта, неубранный мусор, плохое водоснабжение, 

перенаселение, загрязнение окружающей среды промышленными 

предприятиями, и это далеко не весь перечень. 

Ничего нельзя жалеть для того, чтобы обеспечить детям 

физическое здоровье, нормальное развитие и долгую жизнь. Это 

может быть достигнуто лишь сохранением и приумножением зеленого 

покрова, чистоты воздуха и воды. 

Велико влияние города на формирование морали сельского 

населения. Но пока у нас это совершенно неизученная проблема. 

Сейчас много говорят и пишут о потере крестьянином чувства 
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хозяина. К сожалению, это так. Но причину этой потери ищут в самой 

деревне. Нет, не согласен! Чувство хозяина буквально вытравлено у 

крестьян не деревней. Это влияние нашего современного города. 

Город, где раньше жил мастер, принимавший крестьянского 

сына в подмастерья, место, где кусок хлеба добывался потом и 

мозолями, теперь превратился в относительно удобное убежище от... 

труда. Здесь появилась возможность беззаботно прожить практически 

каждому. Давайте взглянем на улицы, тротуары, магазины любого 

города в рабочее время. Кажется, население всего города в отпуске или 

отгуле. Люди бесконечно едут, идут, бегут куда-то, стоят или 

беседуют, сидя на скамеечках. И здесь уже почти никто не может шить 

приличную одежду и обувь, сделать ходовой, как у японцев, 

магнитофон или телевизор, мирового уровня, как у немцев, двигатель 

внутреннего сгорания или автомат по производству продуктов 

питания. За последние годы в городах начался массовый отказ матерей 

от детей, стремительно растут бродяжничество, наркомания, 

проституция, рэкет, разжигание межнациональной розни, терроризм и 

другие позорные и опасные явления. 

Наша задача – доказать людям, что время, которое мы 

переживаем, очень сложное, но положение – поправимое. От нас всех 

зависит, будет лик Земли и лица наши безобразными или 

прекрасными. Убедить людей, что Земля досталась нам не только в 

наследство от предков, но также взята в долг у потомков, – наша 

святая обязанность. Опасность экологической катастрофы беспокоит 

каждого из нас. Но предотвратить ее мы можем и должны — в 

совместной, конструктивной, будничной и ежедневной работе! 

Правительства всех стран, и в первую очередь индустриальных, 

должны принять действенные и решительные меры, дабы решить 

важнейшие экологические проблемы современности. Сегодня это 

первейшая забота руководителей и политиков, то есть тех людей, ко-

торым народы доверили власть в наше время – на рубеже второго и 

третьего тысячелетия новой эры. Нынешние президенты, канцлеры, 

премьер-министры обязаны не допустить вселенской катастрофы. 

Семена беды, в которой оказались наши отцы и деды, были 

посеяны раньше – по итогам Первой мировой войны. Для того, чтобы 

накануне того мирового пожара суметь предвидеть его результаты, в 

руководстве Германии, Австро-Венгрии, России, Франции, Англии 

требовались люди, обладающие исключительно творческой силой и 

высочайшим чувством ответственности. Среди тогдашних кайзеров, 

царей, королей и премьер-министров таких не оказалось. 

Шовинистический и националистический угар усиливали редакторы 
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газет и политиканы сомнительных партий, подкармливаемые еще 

более сомнительными спонсорами. Одураченные толпы русских в 

Петербурге, немцев – в Берлине, французов – в Париже, а затем и 

англичан – в Лондоне ликовали по поводу начала войны, жгли посоль-

ства стран противника, жаждали бури и скорой победы. Последнее для 

всех оказалось несбыточным, а бурь и горя, катастроф и трагедий все 

получили сполна. 

После окончания Первой мировой бойни ответственность за 

мир снова возлагалась, главным образом, на руководителей западных 

стран, от них снова требовались воля и твердость. Но не нашлось ни 

того, ни другого. Оказавшиеся у власти не осознали ни важности 

своего положения и возможностей, ни чаяний измученных народов. 

Они проявили удивительную пассивность, проигнорировали 

необходимость преобразований, которые буквально напрашивались 

сами, – для продуманного и ответственного упорядочения 

территориальных вопросов и для поддержания добрососедских 

отношений государств и народов.  

У правителей того времени превалировали чувства 

эгоистического национализма, а не интересов Европы и народов всего 

мира. Они не почувствовали ни важности момента, ни зова эпохи к 

новому – и ушли в сторону от преобразований, необходимость 

которых, повторяю, диктовала сама жизнь. 

Я специально привожу эти исторические примеры, надеясь, что 

мой скромный труд и эти строки прочтут люди, которым народы 

сегодня вручили в руки власть, свою судьбу, судьбу детей и внуков. 

Надеюсь также, что ведущие руководители примут радикальные меры 

для оказания небывалой доселе помощи крестьянству – во имя 

спасения природы и вечной жизни на нашей прекрасной Земле. 

Граждане, избирающие государственных и политических 

лидеров! Помните, что если ваши избранники на высшие 

государственные и партийные посты не относятся к вопросу охраны 

природы как к наиважнейшему вопросу, они не заслуживают вашего 

доверия. 

Для успешного решения проблем охраны окружающей среды на 

всей планете необходимо всего лишь 7-8 процентов бюджета 

индустриально развитых государств. Вот над чем надо крепко 

подумать – и сделать соответствующие шаги – правительствам 

ведущих государств мира, а не продолжать губительную гонку 

производства оружия тотального взаимоуничтожения. 
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Руководители государств и политические лидеры! Внимательно 

посмотрите и прислушайтесь – и вы почувствуете, что истерзанная 

природа и дети Земли стучатся в двери ваших кабинетов, взывают к 

вашей совести и сердцам. Не бойтесь быть святыми! Не оставьте без 

внимания эти призывы, употребите власть, чтобы спасти планету, 

природу и людей.* 

 

Федор  МОРГУН 

 Москва – Полтава, 2000 г. 

 

___________________________________ 

* Печатается по одноименному изданию: Моргун Ф.Т. 

Руководители держав, не бойтесь быть святыми. Заключительное 

слово // Моргун Ф.Т. Руководители держав, не бойтесь быть святыми. 

– Полтава: Полтавский литератор, 2006. – С. 365-382. 

Впервые опубликовано вместо послесловия к книге: 

Моргун Ф.Т. Крестьянин – Мировая Душа. – 5-е изд., доп. и перераб. – 

Белгород: Крестьянское дело, 2000. – С. 246-261. 
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ФИЗИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ  

В СИСТЕМЕ НОВЕЙШЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Л.С. Грынив, доктор экономических наук, профессор 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 

hryniv-lydia@ukr.net 
 

Сегодня мир переживает не только финансово-экономический 

кризис, но и системный мировоззренчески – духовный кризис, что уже 

не может обеспечить решение тех проблем, которые возникают и 

беспокоят человечество. Что же касается теоретической экономики, то 

она уже на протяжении достаточно длительного времени несколько 

искажено отражает действительность и требует существенного 

переосмысления. 

Еще древнегреческий мыслитель Платон рассматривал эту 

проблему в своих философских трактатах – на примере мифа о 

пещере, где прикованы к ее стенам узники видят не внешний мир, а 

лишь тени людей, проходящих мимо. Так же происходит в 

господствующих сегодня неоклассической и неокейнсианской 

научных школах экономической науки, которые исповедуют прежде 

всего базовые ценности субъекта экономики – потребителя, а не 

духовно – христианские жизнесберегающие ценности Вселенной, 

поскольку искаженным является эколого-экономический облик 

современного мира. Что здесь имеется в виду? Прежде всего, уже ни у 

кого не вызывает сомнения то, что многие острые проблемы 

современного мира вызваны неудачами рыночной капиталистической 

системы хозяйствования. Рынок плохо чувствует деградацию среды и 

является совершенно равнодушным к устойчивости природных 

систем, о чем, кстати, отмечалось на Всемирном саммите «Rio +20», 

который не так давно состоялся в Бразилии. Поэтому актуальным 

является изменение самого объекта исследования экономической 

науки от экономической системы к природно- хозяйственной, которая 

зависит от детерминант физики пространства биосферы [8]. 

Таким образом, обоснование взаимозависимости экономики с 

природной средой через постоянные потоки энергии, живого вещества 

и биоинформации, циркулирующих в биосфере, составляет основную 

проблему на повестке дня современной теоретической экономики, 

которая должна сформировать определяющие указатели на будущее. В 

этом контексте нужен качественно новый методологический подход, 

который бы основывался на системно - функциональном анализе и 

mailto:hryniv-lydia@ukr.net
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оценке полезности не только экономических, но и экологических благ 

(услуг) для общества и экономики. 

Ортодоксальная неоклассическая экономическая теория, 

которая была взята на вооружение для эколого - экономического 

реформирования мира, не нашла, к сожалению, адекватных решений 

для многих критических проблем. В этом контексте потерпела 

«фиаско» и вся предыдущая экономическая политика и Бреттон - 

Вудская система, основанная Дж. Кейнсом, поскольку не обращала 

внимания на ограниченные возможности окружающей среды, 

формирующей ресурсопотоки для экономики. Между тем, представляя 

собой «пуповину», соединяющую экономику с материнской системой 

– окружающей средой, они должны стать объектом 

макроэкономической оценки. В этом контексте особую актуальность 

приобретают вопросы определения масштаба экономики, т.е. ее 

физического размера в планетарной экосистеме - биосфере. 

Итак, очевидно, что методология экономической науки требует 

существенного усовершенствования. Прежде всего, сегодня должны 

происходить коренные изменения в общенаучных подходах к 

исследованию природохозяйственных взаимосвязях на различных 

иерархических уровнях экономической деятельности, поскольку 

меняется картина современного мира. Экономика является все более 

«чувствительной» к изменениям в естественной окружающей среде, 

которые возникают в связи с процессами его воспроизводства. «Сбои» 

в этих процессах приводят к возникновению новой цепи проблем в 

экономике. Так, уменьшение биоразнообразия наземных 

экологических систем через непомерное антропо-техногенное 

воздействие на них хозяйственной деятельности людей, обусловливает 

снижение объема «производства» их экологических услуг, а, 

следовательно и постепенное снижение объема совокупного 

предложения таких природных ресурсов, как жизненно важной воды, 

наземной продукции фотосинтеза, нефти, газа и т.п.. Это в свою 

очередь вызывает новые волны инфляционных процессов в экономике. 

С другой стороны, эти явления вызывают необходимость 

обоснования качественно новой научной парадигмы организации 

человеческой цивилизации, которая должна базироваться на 

исследовании сил, обеспечивающих движение хозяйственных систем 

не только в социальном, но и природном пространстве. В этом 

контексте важным является определение оценки экзогенных и 

эндогенных факторов влияния на это движение в пространственно -

временных координатах. Таким образом, речь идет об исследовании 

модели экономического развития на основе использования 
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обоснованных физикой категорий энергии, силы движения, 

изменчивости пространства для объяснения природохозяйственных 

взаимосвязей. Рассмотрим эти проблемы более подробно. 

Долгое время свойства, признаки и законы движения в природе 

исследовала, как известно, классическая (ньютоновская) физика, 

которая положила начало классическому направлению развития 

различных наук. Экономическая наука не осталась в стороне от этих 

тенденций. Это положило начало классическому, а затем 

неоклассическому направлению. Впоследствии, когда стала очевидной 

несостоятельность одного только рыночного механизма решать 

эколого - социальные и другие проблемы, возникла кейнсианская 

научная школа, которая затем трансформировалась в неокейсианство. 

Одновременно физика продолжала интенсивно развиваться. На смену 

классической физике пришла термодинамика (линейная, нелинейная), 

квантовая механика и т.д., которые значительно обогатили знания о 

движении и силы, которые его сопровождают. В то же время в 

теоретической экономике продолжает господствовать 

механистический подход к изучению социально -хозяйственных 

явлений и процессов. Поэтому неудивительно, что до сих пор мировая 

экономика трактуется как закрытая и изолированная в природной 

среде, которое формирует ресурсопотоки для нее. Определение 

стоимости и цены товаров в ней осуществляется на основе теории 

предельной полезности, согласно которой они являются функциями 

различных объемов производства и зависит от субъективных 

ожиданий экономического потребителя. Теория общего 

макроэкономического равновесия, которая считается одной из базовых 

теорий неоклассической экономической науки рассматривает вопрос 

оптимального распределения ресурсов экономики в условиях 

совершенной конкуренции. Однако совсем абстрагируется от условий 

формирования и воспроизводства ресурсов природной среды, которые 

служат мощным источником для создания добавленной стоимости в 

реальном секторе экономики. 

Сегодня научные знания о картине мира существенно 

изменились. Очевидна энергетическая природа мира. Развивается 

квантовая физика, которая имеет дело не с материей (веществом), а с 

волной и пучком энергии - полем. В связи с этим экономическая наука 

не может базироваться на механистической гносеологии, поскольку 

любая хозяйственная деятельность осуществляется не только во 

времени, но и в пространстве биосферы, является его частью и 

находится в функциональной зависимости от потоков солнечной 

энергии, несущих с собой негэнтропию (естественную 
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упорядоченность). Именно НЕГЕНТРОПИЙНЫЙ феномен 

животворности, что является базовым атрибутом существования 

нашей планеты должен быть, по нашему мнению учтенным в 

методологии современной экономической науки. 

Ведь, в свете достижений новейшей физической науки, мировая 

экономическая система является лишь промежуточным звеном между 

биосферой и наземной экосистемой, которые между собой связаны 

постоянным потоками солнечной энергии, поступающей из Космоса. 

Именно из-за связывания этой энергии через посредство реакции 

фотосинтеза создается новое живое вещество на Земле, которое 

характеризуется значительным разнообразием. 

Экосистема Земли состоит из совокупности физических 

наземных экологических систем (ЧЭС) выполняющих адекватные 

только им функции по сохранению естественной упорядоченности, 

через обеспечение постоянных обменных потоков энергией, 

веществом и биоинформацией с биосферой. Одновременно 

человеческая хозяйственная деятельность может быть и 

конструктивной, то есть такой, что накапливает энергию, 

поступающую с солнечными лучами на Землю. Об этом отмечал 

С. Подолинский. Он доказал, что человеческий труд может 

осуществлять автотрофную функцию так же, как реакция фотосинтеза. 

В. Вернадский дальше развил эту теорию, обосновав ноосферную 

концепцию [2]. Однако ученым нашего поколения осталось 

определить : как имплантировать эти теории в новую экономическую 

науку ? Необратимые изменения в биосфере, что сейчас происходят, 

являются свидетельством того, что нельзя дальше развивать 

экономику, абстрагируясь от законов физики, поскольку она не 

является метафизической системой. 

Сегодня деградация планетарной наземной экосистемы 

происходит в следующих трех плоскостях: 

1. Глобальное изменение климата в жизненном пространстве 

планеты и постоянные природные катаклизмы, приводят к негативным 

социальным и экономическим последствиям. 

2. Критическое исчерпания прежде всего ископаемых 

энергоносителей (нефти, газа, угля и т.д.) и других природных 

ресурсов, снижение объема их совокупного предложения на мировом 

рынке. 

3. Низкий уровень развития духовной сферы населения 

планеты, что сопровождается снижением его экологической культуры, 

поскольку базируется на идеологии потребительского материализма. 
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Итак, физические пределы экономического роста сегодня 

возникают вследствие следующих взаимосвязанных факторов: 

конечности планетарной экономики, совокупной энтропии, что имеет 

тенденцию к увеличению, взаимосвязи, основанной на единстве 

природной и хозяйственной подсистем макроэкономической системы 

любого иерархического уровня. Растущая ограниченность и 

недостаточность не только ресурсов природы, но и ее 

восстановительных функций еще раз подчеркивает необходимость 

изменений в самой методологии экономической науки. 

Антропоцентрична мировоззренческая основа неоклассической 

экономической теории должна быть пересмотрена и заменена на 

природоцентричную основу новой физико - экономической теории. 

Кроме ранее существовавших в природе основных круговоротов 

вещества и энергии - геологического и биологического - за время 

развития общества в ХХ в. образовался и становится все более 

существенным третий основной круговорот, который возник 

благодаря интенсивной хозяйственной деятельности людей. Его 

можно назвать антропогенным или техногенным. 

Этот круговорот вещества не существует отдельно от 

природных круговорот, а включен в их структуру, т.е. в движение 

массы воды, воздуха, смещения земли и ее пород. Таким образом, 

антропогенное круговорот нарушает сбалансированность природных 

круговорот, деформирует структуру взаимосвязи их звеньев. В такой 

ситуации надо моделировать возможные варианты достижения 

резонансности между ними. А для этого надо познать феномен 

функционирования органического мира для улучшения качества 

современной экономической науки. Неэффективность неолиберальной 

модели мировой экономики подтверждают неудачи мировой 

финансовой системы и маркетинговых стратегий, которые все чаще 

блокируются квази - рациональным поведением потребителей на 

рынке товаров и услуг. Все это в конечном счете приводит к 

углублению социального и экономического неравенства, истощению 

природных ресурсов и наращивания объема природных катаклизмов, 

стихий и катастроф, как следствия деградации окружающей среды. 

Сегодня есть все основания считать, что первичная концепция 

сбалансированного (устойчивого) развития мира была обоснована 

именно в трудах В. Вернадского. Поэтому современное проявление 

ноосферных тенденций - это результат предыдущих научных парадигм 

этого великого Украинца. Научные парадигмы, сформированные в 

системе новой теории сбалансированного развития 

экологохлзяйственных систем, обоснованы украинскими учеными, 
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могут послужить реализации альтернативных моделей устойчивого 

развития мира в XXI веке. Одной из таких моделей является 

ноосферная модель развития глобальной экономики, что 

предложенная современными украинскими учеными [6]. 

В связи с этим считаем целесообразным применять 

макроэкономический подход, который был бы ориентирован на 

адекватные конечные результаты природохозяйственных систем. В 

этом случае изменются критерии и оценки, в частности в геометрии 

ценности природного капитала, поскольку будет учитываться 

двухуровневый рынок - «естественный» и экономический. Таким 

образом, в макроэкономический анализ вводится новая функция 

воспроизводства природного капитала - негэнтропии, которая не 

учитывалась и не отражалась движением рыночных цен и не 

исследуется в рамках неоклассического анализа. 

В открытых природохозяйственных системах, как известно, 

непрерывно осуществляется обмен с внешней природной средой 

энергией, веществом и информацией и вместо термодинамического 

равновесия устанавливается (или нет) стационарное состояние. 

Подобны ли состояние макроэкономического равновесия и 

стационарного состояния? При достижении межрыночного равновесия 

не происходит изменения свободной энергии (ΔF = 0), в то же время 

энтропия, как в каждой закрытой системе, является нацеленной на 

максимальное значение (S → max). 

В стационарном же состоянии функционирования сложных 

природно- хозяйственных систем изменение свободной энергии 

поддерживается на постоянном уровне (ΔF = const), а значение 

энтропии значительно отличается от ее максимума. Рассматривая 

макроэкономическую систему как природно- хозяйственную сложную 

систему, ошибочным является исследование состояния ее 

макроэкономического равновесия (теории Р.Вальраса), поскольку для 

таких систем принципиально только определение условий 

устойчивости их стационарных состояний. Таким образом, можно 

утверждать, что производство и потребление имеет кроме 

экономического и биофизическое измерение, поскольку зависит от 

потоков и запасов тех ресурсов, которые формируются в природе. Этот 

открытый круговорот является источником создания абсолютной 

добавочной стоимости тогда, когда относительная добавочная 

стоимость, которая формируется в экономике, является производной 

от нее. Эти положения должны быть положены в основу обоснования 

качественно новой валютной резервной системы в мире. 
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Само название «физическая экономия» по существу означает, 

что это наука об общих свойствах и законах движения в 

природохозяйственных системах различного иерархического уровня, 

является пространственно детерминированными. Следовательно, 

физическая экономия исследует силы, обеспечивающие движение 

(развитие) этих систем, используя обоснованные физикой понятия 

энергии, энтропии, силы, пространства и т.д.. Однако здесь следует 

отметить, что на протяжении длительного времени законы движения, 

как известно, исследовала ньютоновская (классическая) физика, 

изучала простые, закрытые системы. В то же время, сейчас физическая 

наука - это, прежде всего - квантовая механика, значительно 

обогатившая концептуальные подходы к изучению этих понятий. В 

связи с этим возникла необходимость и в новых моделях развития 

физической экономии. Это обусловливает необходимость обоснования 

современных альтернативных физико - экономических теорий, 

которые применяют в свои исследованиях системно - синергетический 

анализ. К ним можно отнести теорию сбалансированного развития 

природохозяйственных систем (ПХС) [2]. То же время сегодня 

изменяются философские основы научных поисков в экономической 

науке - гносеология все шире должна быть дополнена 

инструментарием онтологии, поскольку базовой идеей онтологии 

выступает единство хозяйственной (экономической) деятельности 

человека с природной средой, которая является пространством ее 

жизнедеятельности. Благодаря применения инструментария онтологии 

человек не только является пассивным наблюдателем реальности и 

потребителем экономических благ, но становится «геологической 

силой» за    В. Вернадским, что своей деятельностью существенно 

изменяет действительность. Именно инструментарий онтологии 

позволяет принципиально иначе исследовать один из основных 

вопросов философской науки о якобы объективных предпосылках для 

противостояния живого вещества и человеческого сознания, открывая 

возможности для моделирования сознательно организованной в 

пределах природного пространства хозяйственной деятельности 

человека. Таким образом, онтологические основы развития физико - 

экономической науки сегодня позволяют не только отражать человека 

с его материальным потребностями, как экономического потребителя, 

но и раскрыть объективные движущие силы природы, которые в 

совокупности являются первичным источником продуцирования для 

их экономических благ. Это даст возможность вводить основы 

сохранения природной среды во все человеческие хозяйственные 
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начинания и постепенно формировать у населения экологического 

мировоззрения на основе новых знаний о законах природы. 

Для физической экономии большое значение имеет принцип 

субъектности, выступающий альтернативой существующему в 

классической экономической науке принципа методологического 

индивидуализма. Поэтому на изменение базовых ценностей 

экономического субъекта-потребителя на передний план выходят 

жизнесберегающие ценности, которые по своей сути являются 

религиозно - христианскими ценностями. 

В этом контексте важное значение приобретает деятельность 

субъекта (человека), которая за С. Подолинским, должна 

рассматриваться не только как затраты рабочей силы, но как 

уникальный процесс сохранения и приумножения энергии Солнца. 

Автотрофность труда позволяет определять внутренние, живые (за 

Лейбницем) движущие силы хозяйственных процессов в пространстве. 

Физическая экономия подчеркивает уникальную миссию 

человека на Земле, связанную с сохранением энергии природы в 

процессе хозяйственной деятельности. Она исследует экономические 

явления и процессы в теснейшей взаимосвязи с энергетически - 

вещественными и биоинформационными потоками, поступающими из 

Космоса. Это позволяет найти познавательную основу для 

пространственного моделирования сохранения биомассы в процессе 

хозяйственной деятельности на основе принципов дуализма, 

указывающих на необходимость учета концептуальных подходов 

теории относительности в теоретической экономике. Источником 

абсолютной прибавочной стоимости является природа, а 

относительной - труд социума. 

В этом контексте дуализм относительно источников энергии 

богатства можно представить как: 

- преобразованую энергию Солнца; 

- Человеческий труд, который за С. Подолинским имеет 

коэффициент полезного действия от 0,05-0,1. 

Поэтому экономика должна выполнять помимо 

производственной функции, функцию преобразования 

биоинформации, поступающей к поверхности Земли, в эффективную 

работу. 

Сейчас в центре внимания физической экономии - исследование 

сил, обеспечивающих устойчивое (сбалансированное) развитие 

природохозяйственных систем в пространстве, поскольку от этого 

зависит дальнейшее сохранение жизни на планете. 
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Итак, следует отметить, что физико - экономическая 

методология сегодня - это методология познания физического 

пространства биосферы, в рамках которого осуществляется 

хозяйственная деятельность, с тем, чтобы определить для нее 

оптимальный размер, разработать нерыночные механизмы сохранения 

биоразнообразия (биомассы) и обосновать качественно новые законы 

стоимости и обращения денег. 

Таким образом, экономическая наука должна базироваться на 

принципе совершенствования, а не уничтожение общества, учитывая и 

исследуя феномен универсальности абсолютной прибавочной 

стоимости, что имеет естественное, а не социальное происхождение. В 

этом контексте первоочередной задачей экономики должны стать 

жизнесберегающие функции обеспечения посреднической функции по 

преобразованию биоинформации, поступающей из Космоса к 

поверхности Земли, в эффективную работу. Тогда можно утверждать, 

что ноосферная модель экономики сформирована. 
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У скарбниці народної мудрості є, принаймні, два погляди на 

соціально-психологічні етапи впровадження інновацій у життя. Перша 

концепція передбачає три етапи: це неможливо; у цьому щось є; не 

може бути інакше. Друга виходить з п‘яти етапів: шумиха; 

нерозбериха; пошук винних; покарання невинних; нагородження 

непричетних. Знайомлячись з досвідом впровадження природного 

землеробства таких знаних аграріїв, як Т. Мальцев (Росія), О. Бараєв 

(Казахстан), А. Подолинський (Австралія), І. Овсинський, Ф. Моргун, 

С. і А. Антонці, І. Лазаренко, В. і П. Писаренки, С. Прокаєв, 

А. Тарарико, В. Хорішко, М. Шикула, Т. Корост (Україна) та ін., і з 

прямим або підкилимним опором цьому досвіду, з гіркотою 

констатуємо – ця рятівна для землі та людей технологія землеробства 

знаходиться лише на другому етапі обох вище наведених концепцій 

впровадження нового: «у цьому природному землеробстві щось є», але 

«нерозбериха» не дає розібратися (?!).  

Чому ж така сумна картина з темпами просування екологічної 

системи землеробства, на яку звертають увагу в масштабах всієї 

планети такі лідери Римського клубу, як Б. Гаврилишин [1], О. Кінг [2] 

та ін.? І це тоді, коли, наприклад, Ф. Моргун [4] довів, що повторне 

впровадження природного землеробства у широких масштабах на 

цілині (1954-1969), у Полтавській (1973-1980) та Бєлгородській 

областях (1996-1999) тривало відповідно 15-7-3 роки, тобто 

відбувалося з подвійним коефіцієнтом прискорення! Прямі нападки на 

досвід Моргуна були спростовані у працях автора «На захист батька» 

[8] та «Психохірургія наклепів» [3].  

Зупинимося далі на деяких антиноміях землеробства, які дають 

підставу для негативних міфів про природне землеробство, 

дезорієнтують масову свідомість аграріїв-практиків і гальмують темпи 

його впровадження сьогодні. 

1. Інтенсивне землеробство (ІЗ) відоме – природне 

землеробство (ПЗ) невідоме. Цей міф спростовується хоча би тим, що 

досвід природного землеробства Івана Овсинського, відомий з початку 

ХХ століття, активно запозичений за допомого емігрантів з царської 

Росії австралійськими, американськими та канадськими аграріями, але 
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гальмується на батьківщині, бо «немає пророка у своїй вітчизні». 

Досвід Моргуна (Ф.Т. Моргун, М.К. Шикула, А.Г. Тараріко [7]), 

Антонця (С.С. Антонець, А.С. Антонець, В.М. Писаренко [10]), 

наприклад, хоч і визнається, але й не розповсюджується на рівні 

державної аграрної політики. Слід віддати належне, останнім часом 

колосальну роботу з підтримки природного землеробства проводить 

Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна» [4], [9], [11]. 

2. ІЗ юридично забезпечене – ПЗ юридично незабезпечене. 

Кволе законодавство з природного землеробства прийняте, але воно 

переважно декларативне і не має, на жаль, достатньої сили, аби 

подолати опір «хімічного» лоббі, ГМО-лоббі та інших 

протиприродних лоббі на теренах аграрного виробництва та ринку. 

3. Втрата родючості земель внаслідок ІЗ не карається – 

приріст родючості земель внаслідок ПЗ не заохочується. Ще один 

дуже важливий юридичний аспект, який свідчить про те, що 

інтенсивне виснаження земель сільськогосподарського призначення 

контролюється відповідними інспектуючими органами формально і 

завершується рекомендаційними рішеннями-приписами, які можна 

проігнорувати (ось де, до речі, криється потужне живлення 

хабарництва!), що у більшості випадків і спостерігається. Пропозиції 

для покращення ситуації полягають у тому, аби підсилити штрафи, 

прописати юридичні механізми призупинення діяльності, позбавлення 

ліцензії тих, хто виснажує або отруює нашу землю, воду і повітря. І, 

навпаки, необхідно передбачити низку дієвих заохочень, зокрема і 

економічних, за покращення екологічного стану земель, вод і повітря 

сільгоспвиробниками. 

4. Кваліфікованих спеціалістів із ІЗ достатньо – спеціалістів 

із ПЗ дефіцит, бо у вищих навчальних закладах їх не готують. Дивна 

річ склалася з аграрною освітою. Диплом вченого агронома дає право 

труїти землю найсучаснішими гербіцидами, пестицидами, 

мінеральними добривами, але вносити на поля органіку права не дає. 

Держава не допускає дипломованих фахівців до застосування 

екологічної системи землеробства напряму, а нагромаджує припони – 

вимагає отримати після диплому… додатковий сертифікат (?!). 

5. Прибуток від ІЗ достатньо  великий – прибуток від ПЗ 

малий. Полтавщина, за часів Ф. Моргуна, завдяки прибуткам від 

ґрунтозахисної системи землеробства збільшила врожаї, газифікувала 

села, проклала мережу асфальтових доріг, побудувала сотні клубів, 

шкіл, дитячих садочків, обласну бібліотеку, стадіон «Колос» (тепер – 

«Ворскла»), відродила садибу Гоголя, музей педагога Макаренка, 

музей космонавтики Кондратюка, Сорочинський ярмарок тощо. Якби 
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у ПП «Агроекологія» С. Антонця не було прибутків, то чи зміг би він, 

разом з потужним сільськогосподарським і житловим будівництвом, 

відродити дачу-музей В.Г. Короленка, збудувати в с. Михайлики та 

інших селах господарства дві церкви (!), два сучасних конгрес-холи з 

готелями (!), контору в стилі модерн (!) тощо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

6. Ціни ІЗ конкурентоспроможні – ціни ПЗ не по кишені 

споживачам. Ціни на екологічну продукцію дещо вищі, але ж набагато 

корисніші її харчові властивості для здоров‘я споживачів. До того ж 

80 % її йде на експорт. У Німеччині полиці еко-магазинів моментально 

стають порожніми! Прикро, що фінансування харчування школярів 

України настільки мізерне, що директорам шкіл, за системою тендерів, 

радять купувати найдешевшу «хімію» і забороняють – екологічну 

продукцію, бо ніхто не прикинув ціну здорового образу життя і 

харчування дитини. Внаслідок такої економії 80 % випускників шкіл 

мають хронічні захворювання. Кому надалі служити в армії, кому 

народжувати нові покоління? І кому нести відповідальність за 

нездорове харчування хворих дітей? 

7. Забруднені площі ІЗ великі – чистих площ для ПЗ занадто 

мало (зокрема, в Україні – біля 5 %). Мені пощастило у 2012 році 

побувати на виїзній нараді низки наукових інститутів НААН України у 

Михайликах. Йшлося про стан природоохоронної проблематики. 

Заступник президента НААН звернув увагу на те, що на порозі 

екологічної катастрофи людства кількість тем з природного 

землеробства  впала за рік майже у два рази (!?). Чим це пояснити? 

Пояснення було несподіваним. Мовляв, в Україні залишилося  

всього 5 % сільгоспугідь з чистим грунтом, придатним для природного 

землеробства, тому для такої малої частки земель і не потрібна велика 

кількість науково-прикладних тем. Ось вона і скоротилася.  

Виникає питання: а для 95 % забруднених і виснажених земель 

потрібне ще більше забруднення і виснаження? Та для цих 

деградованих інтенсивними технологіями грунтів, навпаки, природне 

землеробство потрібне першочергово! На першому етапі – для 

повернення родючості грунтів, на другому – для постачання 

екологічної продукції на внутрішній та зовнішній ринки. І саме 

широкомасштабне впровадження природного землеробства зробить 

привабливим і рентабельним виробництво техніки, розгортання 

інфраструктури різними галузями промисловості, будівництва тощо. 

Очевидно, цей список антиномій сучасного землеробства може 

бути продовжено, але узагальнення й того, що є, дозволяє 

сформулювати інтегративну антиномію: тихий геноцид народу – 

продовольча безпека народу. Або – що зробити для того, щоб середня 
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тривалість життя в Україні досягла, принаймні, тривалості життя в 

Японії? Пропозиції про покращення справ з природним землеробством 

майже прямо вказані в розглянутих вище антиноміях. Їх слід 

доформулювати юридичною мовою. 

Враховуючи перезавантаження всіх владних структур України у 

2014 році, варто прислухатися до поради Федора Моргуна, яку він дав 

у книзі «Вибір України – порятунок природи і села. Роздуми виборця»: 

«Шановні українські виборці! Всім нам слід зробити все для того, щоб 

інтереси 40 відсотків сільського населення України мали своє потужне 

представництво у Верховній Раді, яке б послідовно і рішуче 

протистояло всім, хто забув, що село – мати всіх міст, розумними 

законами і практичними діями зупинило б хаотичну урбанізацію, яка 

знижує рівень життя і добробуту не тільки в селах, але й у містах і 

призведе до безповоротного екологічного лиха» [6, с. 201].  

Якщо ми оберемо екологічно безграмотного президента, 

екологічно безграмотних депутатів усіх рівнів, екологічно 

безграмотний уряд, то ми наблизимо точку неповернення екологічного 

лиха в Україні, на фоні якого всі теперішні наші чвари виглядатимуть 

дитячими забавками. Бо, наприклад, тільки екологічно 

безвідповідальні президенти можуть закликати до військового 

вторгнення в Україну, яка має низку грандіозних штучних морів на 

Дніпрі та біля двох десятків атомних електростанцій по всій території. 

Руйнування гребель викличе страшний потоп, особливо у південних 

областях України, де висока частка російськомовного населення, про 

яке особливо піклуються президенти. Руйнування атомних станцій з 

вітрами може викликати небезпечне радіаційне забруднення не тільки 

українських, а також російських областей, аж до Москви. Президенти 

сховаються в бункері, а де подітися росіянам, понад 60 % яких так 

палко підтримують недолугу українофобську політику президентів?  

У книзі «Керівники держав, не бійтеся бути святими» Федір 

Моргун, звертаючись до всіх землян, пише: «Громадяни, що обирають 

державних і політичних лідерів! Пам‘ятайте, якщо ваші обранці на 

вищі державні та партійні пости не ставляться до питання охорони 

природи як до найважливішого питання, вони не заслуговують на 

вашу довіру. 

Для успішного розв‘язання проблеми збереження довкілля на 

всій планеті необхідно всього лише 7-8 відсотків бюджету 

індустріально розвинених країн. Ось над чим треба міцно подумати – і 

вжити відповідних заходів – урядам провідних держав світу, а не 

продовжувати згубну гонку виготовлення зброї тотального 

взаємознищення. 
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Керівники держав і політичні лідери! Уважно подивіться та 

прислухайтесь – і ви побачите, що понівечена природа і діти Землі 

стукають у двері ваших кабінетів, волають до вашої совісті та сердець. 

Не бійтеся бути святими! Не залиште без уваги ці заклики, 

використайте владу, щоб врятувати планету, природу і людей» [5, с. 

382]. 

Отже, питання про вибір між геноцидом і безпекою, зокрема – 

продовольчою, народів є риторичним. Але воно й досі, на жаль, чекає 

на відповідь. Чекати залишилося обмаль часу. 
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Одним із пріоритетних напрямів сучасної аграрної політики і 

відповідно розвитку аграрних реформ в Україні має бути 

цілеспрямований перехід вітчизняного аграрного сектору на модель 

самовідтворюваного екологозрівноваженого розвитку, що 

супроводжуватиметься запровадженням енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій, виробництвом екологічної 

сільськогосподарської продукції, охороною навколишнього 

природного середовища. Це у свою чергу зумовлює необхідність 

радикального удосконалення методів і способів аграрного 

природокористування, всебічної охорони довкілля, збереження і 

відтворення його якісних характеристик та спрямування зусиль на 

підтримання динамічної екологічної рівноваги з одночасним 

формуванням сприятливих життєвих умов для живих організмів та 

людини. Дотримання сталості суспільно-господарського розвитку 

потребує розроблення таких стратегічних напрямів діяльності, які 

відповідатимуть фізико-економічному тлумаченню ефективності 

господарювання. 

Стримуючим чинником екологоспрямованого та 

високоефективного розвитку аграрної економіки на сьогодні 
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залишається технократичний підхід у взаємодії людини, виробництва 

та природи, подолати який можна через екологізацію технологій, 

виробництва та суспільної свідомості, що продукуються на основі 

фізико-економічних імперативів розвитку суспільства. Унікальним 

науковим доробком в цій царині володіє Україна – батьківщина таких 

мислителів, як С.А. Подолинський, В.І. Вернадський, М.Д. Руденко, 

Ф.Т. Моргун, І.І. Лукінов праці яких заклали теоретичні й 

методологічні основи сталого фізіократичного розвитку. 

Найбільш тісний фізіократичний взаємозв‘язок між людиною, 

виробництвом та природою проявляється у сільському господарстві, 

де у виробничих процесах задіяні земельні, водні, лісові та інші 

природні ресурси. Варто зазначити, що протягом останніх років 

стабілізувалась загальна ситуація в аграрному секторі, досягнуто 

зростання обсягів виробництва та прибутковості. Так, в 2013 році 

вирощено понад 60 млн тонн зернових або в 2 рази більше, ніж на 

початку реформ.  Тобто настав час, коли слід переходити від 

кількісних змін до якісних. Тому визначальним критерієм має бути не 

лише кількість виробленої сільськогосподарської продукції та 

сировини, а її екологічність й  безпечність. Людство дедалі частіше 

усвідомлює необхідність запровадження ресурсоощадних та безпечних 

технологій, які забезпечують  виробництво якісних  та екологічних 

харчових продуктів.  

У цьому зв‘язку з кожним роком в Україні, як і у світі в цілому 

актуальності набуває органічне виробництво. Головним його 

принципом є використання матеріалів і технологій, що покращують 

екологічну рівновагу в природних системах та сприяють створенню 

стійких і збалансованих агроекосистем. При цьому основна його мета 

полягає у підтриманні належного рівня здоров‘я людини, оптимізації 

продуктивності ґрунтової фауни, збереженні рослинного і тваринного 

світу.  

На сьогоднішній день, найбільшою світовою громадською 

організацією, що здійснює контроль за  виробниками продуктів 

харчування та сертифікацією органічної продукції на відповідність 

міжнародним стандартам є Міжнародна Федерація Органічного руху 

(IFOAM), яка об‘єднує різні «органічні» організації понад 100 країн 

світу. У 1980 році федерація вперше сформулювала стандарти 

органічного виробництва, які отримали назву ―Базові стандарти 

IFOAM щодо органічного виробництва і переробки‖, пізніше було 

розроблено ―Акредитаційний критерій IFOAM‖, який дозволив 

здійснювати оцінку сертифікаційних установ на дотримання ними 

вищезгаданих стандартів. Базові стандарти та акредитаційний критерій 



 35 

набули широкого визнання у світі і зареєстровані як міжнародні 

стандарти  ISO. 

Згідно до вимог міжнародних стандартів всі види та сорти 

рослин, які вирощуються у органічних системах повинні бути 

адаптовані до природно- кліматичних умов, ґрунтового покриву, а  

також відрізнятися стійкістю до хвороб та шкідників. Сівозміни в 

умовах органічного землеробства повинні включати до 20% рослин, 

які накопичують поживні речовини та відновлюють ґрунт. 

Рекомендується використовувати рослини на зелене добриво,  

зернобобові та їх суміші (люпин, горох, сою, гречку, вику, еспарцет, 

вівсяно-горохову суміш і ін.). 

Збереження та підвищення родючості ґрунтів є ключовим 

моментом у запровадженні технологій органічного виробництва. З 

метою підвищення  біологічної активності ґрунту необхідно вносити 

достатню кількість добрив рослинного та тваринного походження. 

Тому скорочення поголів‘я тварин, ферм є вкрай негативним явищем в 

Україні. Забороняється використовувати всі синтетичні азотні добрива, 

у тому числі й сечовину. Для боротьби з бур‘янами, шкідниками та 

хворобами слід використовувати наступні заходи: використання видів 

та сортів рослин, які стійкі до хвороб; дотримання науково-

обґрунтованих сівозмін; механічний обробіток ґрунту; методи 

механічної боротьби з шкідниками: огорожі, пастки, світло, звук [1], 

добре налагоджене виробництво гною від сільськогосподарських 

тварин і т.д. 

За висновками експертів, на сьогодні під органічне сільське 

господарство в світі використовуються великі площі земель, зокрема, в 

Європі – 5,1 млн га, Північній Америці – 1,5, Латинській Америці – 

4,7, в Австралії –10,6 млн га. В Європі частка земель, на яких ведеться 

органічне землеробство, значно зросла за останні роки, чому сприяла 

започаткована в 1993 році спільна політика ЄС щодо підтримки 

фермерів у перші роки після переходу від звичайного до органічного 

агровиробництва: середній показник у країнах ЄС досяг близько 4%, в 

Австрії та Італії він сягнув 8%, а в Швеції, яка є європейським лідером, 

– майже 12%. У Швейцарії частка таких земель також є однією з 

найбільших – понад 10%. Європейські країни активно вживають 

заходів для розвитку та підтримки органічного напряму 

сільськогосподарського виробництва [2].  

Наприклад, у 2001 році у Польщі «органічні» господарства 

отримували субсидії в розмірі 108 дол. США на кожен гектар ріллі, 38 

дол. США у розрахунку на гектар пасовищ та близько 150 дол. США 

на гектар багаторічних насаджень. Крім того, держава також частково 
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компенсувала вартість проведення сертифікації господарств за 

органічними стандартами. У 2012 році субсидії в розрахунку на гектар 

орних земель зросли до 202 євро/га, луків і пасовищ – до 67 євро/га, 

багаторічних насаджень – до 394 євро/га [3]. 

 У Німеччині та Франції субсидії, які виділяються на підтримку 

органічного сільського господарства під час перехідного 

(конверсійного) періоду становлять до 950 євро/га. Значна державна 

підтримка органічного виробництва у вигляді субсидій та державних 

екологічних аграрних програм існує також в Естонії, де у 2001 році 

був прийнятий Закон ―Про органічне господарювання‖. Контроль за 

діяльністю естонських органічних товаровиробників і переробників 

здійснюють державні органи. Деякі країни світу, що стали на шлях 

розвитку органічного виробництва, на державному рівні прийняли 

спеціальні програми, якими передбачено прямі субсидії та дотації 

фермерам для проведення сертифікації органічної продукції [4]. 

Слід зазначити, що в Україні за відсутності державної 

підтримки нині налічується 164 сертифікованих товаровиробників, у 

користуванні яких знаходиться понад 270 тис. га 

сільськогосподарських угідь. Найбільший досвід щодо ведення 

органічного виробництва в Україні має приватне підприємство 

«Агроекологія», що розташоване в Полтавській області. Слід 

відмітити, що господарство має високий якісний потенціал ґрунтів. 

Воно спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур та 

на виробництві молока й м‘яса. 

У землекористуванні ПП «Агроекологія» станом на 2013 рік 

налічується 8 тис. га сільськогосподарських угідь. Землекористування 

у господарстві здійснюється на умовах оренди. Характерною 

особливістю для ПП «Агроекологія» є застосування ґрунтозахисних 

технологій, в основі яких лежить обробіток ґрунту без обертання 

скиби (різноглибинний та мінімальний, безплужний обробіток на 

глибину 10-12 см), мульчування поверхні ґрунту післяжнивними 

рештками, застосування широкозахватних важких культиваторів, 

широкозахватних важких дискових борін, кільчасто-шпорових котків, 

сівалок прямого висіву та модернізованих зернових сівалок. 

У науковій літературі поширена думка, що при відмові від 

хімізації сільськогосподарського виробництва відбувається зниження 

урожайності культур на 30-40%. Однак досвід ПП ―Агроекологія‖ 

переконує, що із застосуванням органічного землеробства можливо не 

лише отримувати урожайність на високому рівні, а навіть і вищу, ніж в 

регіоні. Зокрема, середня урожайність зернових у господарстві за 

останні 5 років склала 48 ц/га, у тому числі озимої пшениці – 53 ц/га. 
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Урожайність кукурудзи на силос становила 425 ц/га. Таким чином, 

впровадження органічного виробництва у господарюванні ПП 

―Агроекологія‖ сприяло вирішенню значної частини  екологічних, 

економічних та цілого ряду інших організаційно-технологічних питань 

[5]. 

За оцінками експертів ринок органічної продукції у світі 

постійно зростає. Зокрема, у  2004 р. він оцінювався в 25 млрд дол. 

США, у 2010 р. –  59 млрд дол., а 2011 сягнув 63 млрд дол. США. За 

прогнозами фахівців FiBLE, у 2014 р. очікується зростання обсягу 

світового ринку органічної продукції до 96,5 млрд дол. США. За 

даними Федерації органічного руху України обсяг національного 

ринку органічної продукції у 2011 р. становив 5,2 млн євро [6], а 2012 

р. вже 8 млн євро [7]. 

Україна суттєво відстає від країн з розвиненим ринком 

органічної продукції. Наприклад, у близькій до України за площею та 

кількістю населення Франції обсяг ринку органічної продукції складає 

3,8 млрд євро (в 475 раз більше ніж в Україні), а споживання на душу 

населення – 58 євро в рік (в 342 рази більше). 

Через недосконалість нормативно-правової бази та низької 

купівельної спроможності населення майже 80% вітчизняної 

органічної продукції йде на експорт, решта ж реалізується на 

внутрішньому ринку: як звичайна – 18%, і як сертифікована органічна 

– 2% [6]. 

У зв’язку з цим важливими питаннями на сьогодні для України є 

удосконалення правових та створення економічних умов для 

формування внутрішнього ринку органічної продукції, його ефективної 

інфраструктури, а також забезпечення підтримки експорту й 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної органічної 

продукції на зовнішньому ринку. Потребують законодавчого 

врегулювання питання щодо вирощування, виробництва, переробки, 

сертифікації, маркування, перевезення, зберігання та реалізації 

органічної продукції й сировини. Виходячи з особливостей ринкових 

умов господарювання та керуючись світовим досвідом доцільно 

запровадити економічне стимулювання виробництва та реалізації 

органічної продукції, через ціну, кредити, бюджетне фінансування, 

оплату праці, а також інші заходи, спрямовані на здешевлення і 

підвищення якості органічної продукції вітчизняного виробництва. 

Для подальшого розвитку органічного виробництва в Україні 

необхідно в першу чергу забезпечити розробку відповідної 

нормативно-правової бази, що відповідатиме міжнародним 

стандартам; сприяти створенню та удосконаленню національної 



 38 

„органічної‖ сертифікації, максимально узгодженої з вимогами 

світових стандартів; підвищувати рівень інформованості та екологічної 

свідомості населення щодо органічної продукції; залучати державні 

органи, екологічні асоціації й організації споживачів у процес 

формування ринку органічної продукції в Україні. 

Розвиток органічного виробництва в загальнодержавних 

масштабах вимагає: 

опрацювання та запровадження нових раціональних форм 

управління виробничими процесами, організації виробництва і праці, 

формування ринку новітніх технологій, розроблення та упровадження 

у практику господарювання ресурсозберігаючої сільськогосподарської 

техніки, машин і механізмів, використання біотехнологій, у тому числі 

мікробних біопрепаратів вітчизняного та зарубіжного виробництва; 

створення та впровадження у виробництво нових видів 

продукції: високопродуктивних сортів і гібридів 

сільськогосподарських культур, нових порід тварин і птиці, що є 

надзвичайно важливим для ефективного ведення органічного 

виробництва;   

відновлення належної уваги для паралельного з рослинництвом 

розвитку тваринництва як надійного джерела отримання органічних 

добрив, створення в господарствах сучасних гноєсховищ; 

розробку і запровадження системи економічних важелів і 

регуляторів (ціна, кредити, фінансова підтримка) за екологічну 

продукцію, стимулювання її виробництва; 

забезпечення підготовки високоосвічених професійних кадрів у 

всіх сферах агропромислового виробництва, які спроможні 

запроваджувати інновації на виробництві;  

удосконалення правових засад забезпечення раціонального 

природокористування в аграрній сфері й поліпшення інституційного 

забезпечення державної аграрної політики шляхом створення 

досконалих систем стандартизації й сертифікації та наближення їх до 

європейського рівня. 
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Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о 

том, что в последнее время инновации стали основой повышения 

конкурентоспособности этих стран, а также базовым элементом их 

общественной структуры. По оценкам, доля инновационно-

информационного сектора за последние годы многократно возросла и 

составляет в развитых государствах 45-65% [1, с. 318]. Кроме этого, 

данный сектор стал важнейшей основой, генерирующей современное 

социально-экономические развитие, ключевым фактором динамики и 

роста экономики развитых стран. 

Именно наличие развитого инновационно-информационного 

сектора во многом определяет важнейшее отличие передовых 



 40 

государств от стран третьего мира. Возросшая роль инноваций в 

жизнедеятельности современного общества способствовала 

становлению неоэкономики, экономики знаний, инновационной 

экономики как нового направления современной экономической 

науки. 

Основы теории инновации были заложены в XX веке такими 

крупными учеными, как Й. Шумпетер, Ф. Бродель, Г. Менш, С. 

Кузнец, Н. Кондратьев, П. Сорокин и др. В научный оборот понятие 

«инновация» как новую экономическую категорию ввел Й. Шумпетер, 

который под инновациями понимал изменения с целью внедрения и 

использования новых видов потребительских товаров, новых 

производственных, транспортных средств, рынков и форм 

организации в промышленности [2, с. 409]. Очевидно, что в настоящее 

время знания, информация стали важнейшим элементом 

производительных сил, производительным ресурсом, по масштабам 

сопоставимым или даже превосходящим традиционные ресурсы: 

природные, трудовые, материальные и даже капитальные. 

Инновационный процесс представляет собой совокупность 

научно-технических, технологических и организационных изменений, 

происходящих в процессе создания и реализации нововведений, при 

этом критериальной характеристикой инновационного процесса 

выступает внедрение новшества в качестве получения конечного 

результата, реализованного в производстве [3, с. 256]. Таким образом, 

инновация – это продукт научно-технического прогресса. Она является 

результатом творческой деятельности коллектива, направленной на 

совершенствование существующей системы и имеющей практическую 

реализацию.  

Для инноваций характерны следующие обязательные свойства: 

научно-техническая новизна; производственная применимость и 

коммерческая реализуемость. Объектами инноваций могут быть 

материалы, продукты, технологии, средства производства, люди и 

межчеловеческие отношения, социальная среда, а также организация и 

ее подразделения. Учитывая возросшую роль инноваций в жизни 

современного общества, в последнее время стала интенсивно 

развиваться теория инновационной экономики. 

В рамках научно-учебной дисциплины «Инновационная 

экономика» содержится описание теоретических основ инновационной 

экономики и практических подходов к организации инновационной 

деятельности в рыночных условиях. К наиболее важным аспектам 

исследования инвестиционной деятельности следует отнести 

разработку методологических и методических основ анализа 
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инновационной деятельности и определение специфических 

характеристик инновационного процесса, эффективное применение 

механизмов государственной социально-экономической политики, в 

том числе в отношении процессов формирования национальной и 

региональных инновационных систем, а также разработку методов 

продвижения различных инноваций на всевозможных рынках. 

Большие возможности и перспективы, на наш взгляд, также 

имеет разработка теоретико-методологических основ научно-учебной 

дисциплины «Инновационная экология». В рамках этой дисциплины 

целесообразно рассмотреть вопросы использования инноваций в 

природоохранной деятельности и в процессе создания условий 

равновесия с окружающей средой, оценки эффективности 

инновационной деятельности в экологической сфере. 

«Инновационная экология» как научно-учебная дисциплина 

самым тесным образом связана с инновационной экономикой. Более 

того, в национальной и региональных инновационных системах 

обязательно должны быть экологические подсистемы. Кроме этого, 

финансово-экономические методы и механизмы широко используются 

в системе государственного и муниципального регулирования 

экологических процессов. 

В современных условиях инновационный процесс имеет особое 

значение, т.к. традиционные формы использования хозяйственных 

ресурсов весьма ограничены, в связи с чем обеспечение роста 

экономики в прежнем режиме уже в обозримом будущем является 

весьма проблематичным. Расширенное воспроизводство на основе 

использования инновационных факторов требует решения 

сложнейших социально-экономических проблем, таких, как:  

- использование интенсивных методов хозяйствования в 

системе национальной экономики;  

- серийное и массовое использование достижений НТП, в том 

числе в сфере наноиндустрии; 

- повышение социально-экономической эффективности системы 

общественного воспроизводства на основе обеспечения ускорения 

использования инновационных процессов; 

- реализация рыночных методов и принципов хозяйствования на 

основе действия законов спроса и предложения во всех сферах 

народнохозяйственного комплекса; 

- обострение экологических проблем и усложнение 

осуществления природоохранной деятельности. 

Важнейшей задачей инновационной экологии в обозримом 

будущем должна стать разработка технологий, позволяющих сделать 
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антропогенный круговорот веществ как можно более замкнутым, тем 

самым приблизив его в идеале к природному круговороту веществ. 

Достижение полной безотходности нереально, так как противоречит 

второму началу термодинамики, и поэтому речь идет в основном о 

создании и использовании малоотходных технологий, под которыми 

понимается такой способ производства, который обеспечивает 

максимально эффективное использование сырья и энергии, с 

минимумом отходов и потерь [4, с. 119]. При этом одним из 

важнейших условий малоотходной технологии является рециркуляция, 

сущность которой заключается в повторном использовании 

материальных ресурсов, что позволит экономить сырье и энергию и, 

тем самым, уменьшить образование отходов.  

Малоотходная технология основывается на использовании 

комплекса мероприятий по сокращению до минимума количества 

вредных отходов и уменьшения их воздействия на окружающую 

среду. К этим мероприятиям относятся следующие: 

- создание принципиально новых производственных процессов, 

позволяющих исключить или сократить технологические стадии, на 

которых происходит образование отходов; 

- разработка бессточных технологических систем и 

водооборотных циклов на основе очистки сточных вод; 

- создание и выпуск новых видов продукции с учетом 

требований повторного ее использования; 

- разработка систем переработки отходов производства во 

вторичные материальные ресурсы. 

Разработка малоотходных технологий должна осуществляться с 

учетом региональных особенностей. Учитывая, что около 70% 

территории России относится к зоне Севера, исключительно актуальна 

проблема разработки малоотходных технологий в разных сферах 

горной промышленности (например, в процессе добычи апатито-

нефелинового концентрата), в которых бы учитывались социально-

экономические и экологические особенности северных регионов 

страны [5, с.182]. Еще одним важнейшим аспектом развития 

инновационной экологии является разработка и использование 

интенсивных методов ведения хозяйственной деятельности. 

Развитие российской экономики (также как и экономики стран 

СНГ в целом) до последнего времени преимущественно было связано 

с использованием экстенсивных факторов (недозагруженными 

мощностями и незанятой рабочей силой, а также внешней 

конъюнктурой). Однако ускорение социально-экономического 

развития, намечаемое на ближайшее десятилетие, не может 
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основываться на весьма ограниченных по своим возможностям 

экстенсивных факторах. Необходимо использовать качественно новый 

физический и человеческий капитал, а также результаты 

благоприятных условий хозяйствования. Чтобы ускорить 

экономический рост, необходим поиск новых источников развития и 

интенсификации производства. 
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В 1996 г. в Риме на Всемирной конференции по 
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сформировалось мнение, что продовольственная безопасность 

населения в первую очередь должна обеспечиваться возможностями 

отдельных конкретных стран. Поэтому во многих странах началось 

исследование тех факторов, которые обеспечивают 

продовольственную безопасность на национальном уровне.  

В Римской декларации фактически формулируется цель 

продовольственной безопасности, которая состоит в устойчивом 

обеспечении населения достаточным количеством продовольствия. На 

уровне отдельных стран это должно быть воплощено в устойчивом 

обеспечении населения экологически в достаточной мере чистыми и 

полезными для здоровья продуктами, в целях достижения высокого 

качества качественных и количественных показателей здоровья 

населения (в том числе, полноценной продолжительной жизни). 

Однако, в содержание понятия продовольственной безопасности 

должно входить не только определение цели, но и толкование системы 

обеспечения ее реализации (с охватом ее внутригосударственных и 

межгосударственных аспектов).  

Для реализации этой цели необходимо создание стратегических 

запасов и резервов продовольствия, формирование оптимального 

соотношения между собственным производством продовольствия и 

его импортом, формирование доступных цен на продовольствие для 

основной массы населения, обеспечение санитарного контроля в 

сельском хозяйстве, пищевой промышленности и торговле, развитие 

сети перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию 

предприятий и соответствующей сети торговых предприятий и т. д.  

Можно сказать, что продовольственная безопасность, с одной 

стороны, представляет проблему сельского хозяйства, перерабатываю-

щих ее продовольственную продукцию отраслей промышленности и 

отраслей логистики (система материально-технического снабжения 

как в сфере сырья и поставок материалов, используемых в сельском 

хозяйстве, так и в системе тех стратегических запасов продовольствия, 

которые формируются как за счет собственного производства, так и за 

счет импорта продовольствия), сбытовых отраслей (товаропродви-

жение на рынки), с другой стороны, относится к тем макро- и 

микроэкономическим проблемам, которые связаны с эффективностью 

общественного производства, с доходами населения и их дифференци-

ацией, занятостью, безработицей и т. д.  

В политике продовольственной безопасности необходимо также 

учитывать конкретные особенности отдельных стран. Так, например, в 

Грузии, как в малой стране, имеющей специфические природно-

географические условия (вследствие чего ее хозяйство специализи-
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руется на определенных наиболее выгодных в данных условиях видах 

продовольственной продукции), в долгосрочном периоде продо-

вольственная безопасность может быть обеспечена только в условиях 

достаточного импорта продовольственной продукции и расширения 

экспорта производимых в стране ее видов. Причем, компенсация 

импорта определенных видов сельскохозяйственной продукции (в 

основном зерновых) должна происходить за счет экспорта тех видов 

сельскохозяйственной продукции, на которых специализируется 

сельское хозяйство Грузии.  

Кроме этого, необходимо учесть структурно-отраслевые 

особенности сельскохозяйственного производства Грузии, например, 

обеспечить развитие животноводства за счет расширения 

(реанимации) его пищевой базы путем возобновления нормального 

использования горных пастбищ и восстановления севооборота в 

долинах. В этом случае импорт зерновых будет возмещен за счет 

экспорта продуктов животноводства (промышленно переработанных), 

виноделия, цитрусовых, других фруктов и продуктов их переработки.  

Из вышеизложенного очевидно, что продовольственная 

безопасность должна рассматриваться как отдельный сегмент 

государственного регулирования и, бизнес-координации.  

В свете обеспечения продовольственной безопасности страны 

полезно рассмотреть систему рыночной координации и 

государственного регулирования сельского хозяйства во взаимосвязи 

со смежными перерабатывающими и обеспечивающими (логистика, 

товаропродвижение, консалтинг и др.) предприятиями, организациями 

и отраслями, с учетом опыта развитых стран и предписаний 

глобальных, в частности ВТО, организаций. В системе  бизнес-

координации надо обратить внимание на развитие современных 

сетевых форм организации и управления (ассоциации предпри-

нимателей, сетевые формы институционального и организационного 

устройства производства, современные формы взаимодействия и 

взаимосвязи агентов рынка продовольственной продукции).  

Развитие форм государственного регулирования должно 

происходить с учетом предписаний международных организаций, 

вместе с тем некоторые элементы государственного регулирования 

также принимают сетевую форму, например, сотрудничество 

(взаимосвязь) государственных органов управления с агентами рынка 

при посредничестве ассоциаций предпринимателей.  

Одним из главных условий обеспечения продовольственной 

безопасности страны в долгосрочной перспективе является устойчивое 

развитие сельского хозяйства.  
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В развитых странах в целях регулирования продовольственной 

безопасности и продовольственного комплекса применяются разно-

образные способы и механизмы, однако уровень прямого 

субсидирования сельскохозяйственного производства, в особенности, 

прямого субсидирования экспорта продовольственной продукции, в 

соответствии с установками ВТО, значительно сократился. Вместе с 

этим существует не только государственное регулирование сельско-

хозяйственного производства, но и способы его координации при 

участии предпринимателей.  

Вместе с прямым субсидированием и некоторыми другими 

формами государственной координации сельскохозяйственного 

производства, в рамках, допущенных установками ВТО, во многих 

странах, в особенности развитых, в сельском хозяйстве, промыш-

ленном комплексе переработки его продукции и в сетях продвижения 

продукции на рынки существуют разнообразные институциональные и 

организационные формы регулирования (поддержки) предпринима-

тельства. Так, например, в Канаде в регулировании продоволь-

ственного рынка участвуют 330 ассоциаций производителей (пше-

ницы, овса, картофеля, молока, мяса и много других). Вместе с тем, 

один и тот же фермер может быть членом нескольких ассоциаций 

производителей и нескольких торговых объединений. С помощью 

ассоциаций распределяются субсидии и дотации, кроме того, 

ассоциациям предоставляются гарантии министерства на кредиты, 

выделяемые сельскохозяйственным производителям [3, с. 25]. 

В других странах для содействия реализации сельско-

хозяйственной продукции используются специфические институцио-

нально-организационные формы. В Испании, Франции и некоторых 

других странах Европы решение этой задачи происходит на базе 

оптовых продовольственных рынков. В Нидерландах регулирование 

продовольственного рынка осуществляется на двух уровнях: в рамках 

общего продовольственного рынка Евросоюза и на национальном 

уровне. Регулирование в основном осуществляют отраслевые агро-

промышленные организации (союзы), в которых представлены 

интересы каждого звена продовольственного комплекса – от 

производителя до потребителя [3, с. 25, 26]. 

В настоящее время внутристрановые меры государственной 

поддержки предпринимателей продовольственного сектора соответ-

ственно требованиям ВТО регламентируются положениями так 

называемых «желтой», «голубой» и «зеленой корзин» ( см., напр., [5, с. 

127-128; 6, с. 162]). 
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При нынешнем положении в сельском хозяйстве Грузии нельзя 

отказываться от максимально возможного уровня субсидирования 

мероприятий, на размер субсидий по которым наложены ограничения, 

предусмотренные «желтой корзиной» ВТО. Использование таких мер 

будет содействовать росту производства сельскохозяйственной 

продукции в краткосрочном аспекте, так необходимому после 

продолжительного спада предшествующих годов. Кроме того, для 

защиты внутреннего производителя сельскохозяйственной продукции 

и предприятий по ее переработке целесообразно применять все 

допущенные ВТО тарифные и нетарифные методы, а также 

использовать те методы, которые ВТО не регламентирует.  

Как непосредственно в сфере сельскохозяйственного производ-

ства, так и в сфере внутреннего сбыта и экспорта продукции большое 

значение имеет развитие институциональных и организационных форм 

регулирования и координации (ориентируясь на опыт развитых стран). 

Естественно, это совершенствование должно происходить на основе 

частной собственности, с охватом всех типов сельскохозяйственных 

производителей и предприятий, перерабатывающих сельскохозяй-

ственную продукцию, с минимальной государственной финансовой 

поддержкой. 

Для оживления сельскохозяйственного производства в ближай-

шем периоде и, в особенности, для обеспечения в долгосрочном 

аспекте устойчивого развития, модернизации, конкурентоспособности 

на внутреннем и внешнем рынках его продукции, большое значение 

имеет проведение тех финансовых мероприятий, которые предус-

мотрены «зеленой корзиной» ВТО. Основными направлениями такой 

государственной поддержки, на наш взгляд, должны являться: 

стимулирование актуальных форм институционально-организацион-

ной модернизации сельских хозяйств; участие в финансировании 

инноваций, исследований, образования, повышения квалификации; 

поддержка консалтинговой деятельности; строительство инфраструк-

турных объектов (или долевое участие в таком строительстве); 

основанное на государственно-частном партнерстве долевое участие 

государства в организации предприятий, обеспечивающих техни-

ческое обслуживание сельскохозяйственного производства; выделение 

средств для проведения мероприятий по повышению плодородности 

земли; выделение средств для борьбы с болезнями животных и с 

вредителями в растениеводстве; финансирование государственных 

целевых программ.  

Таким образом, можно наметить основные пути обеспечения 

продовольственной безопасности страны в долгосрочной перспективе 
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на основе совершенствования государственного регулирования и 

рыночной координации продовольственного комплекса и ускоренного 

развития сельского хозяйства вместе со смежными отраслями и 

видами деятельности. Для этого необходимо:  

– шире применять инструменты государственной координации, 

направленные на увеличение интенсивности внутреннего 

товарооборота и государственные меры по координации 

ценообразования [2; 7] (среди косвенных методов стимулирования 

внутреннего товарооборота и координации ценообразования в 

настоящее время наиболее важное значение имеют государственное 

субсидирование сельскохозяйственного производства, использование 

регулирующих механизмов фискальной системы, установление 

целесообразных импортных тарифов с учетом установленных ВТО 

ограничений); 

_ всемерное развитие внутреннего товарооборота коорди-

нировать с мероприятиями по улучшению экспортно-импортного 

сальдо; 

_ развитие сетевых методов организации, управления и 

взаимодействия аграрного сектора и участников рынка, в том числе с 

обеспечивающими фирмами (технического, рекультивации земель и 

другого обслуживания), перерабатывающими сельскохозяйственную 

продукцию предприятиями, обеспечивающими товаропродвижение на 

внутренние и внешние рынки организациями и предприятиями, 

(оптовые сети, сбыт, транспортирование, хранение продукции, 

маркетинг и др.).  

_ использование сетевых форм и со стороны государства, 

посредством взаимосвязи с ассоциациями производителей и других 

участников рынка; 

 _ более полное использование возможностей поддержки 

отечественного продовольственного комплекса (финансовая помощь, 

тарифная политика, нетарифные меры; налоговые льготы и др.) в 

рамках установленных ВТО ограничений;  

_ развитие системы санитарного контроля продовольственной 

продукции, законодательным путем введение стандартов, принятых в 

развитых странах (в случае необходимости с их уточнением);  

_ более широкое применение тех форм государственной 

поддержки продовольственного комплекса, которые регламенти-

руются «зеленой корзиной» ВТО и сообразуются с возможностями 

государства; 

_ увеличение государственного участия в сельскохозяйственном 

бизнесе (в особенности в сфере технического обслуживания) в форме 
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государственно-частного партнерства (ведение бизнеса любым 

субъектом, в том числе государством, не подлежит никаким 

ограничениям со стороны ВТО), с последующим постепенным 

выкупом государственной доли предпринимателями частного сектора;  

_ создать механизм предоставления коммерческим банкам 

государственных гарантий на некоторые кредиты, выделяемые 

сельскохозяйственным производителям; как справедливо отмечает П. 

Когуашвили, в условиях высоких рисков банки сами должны решать 

вопросы предоставления кредитов [4, с. 3], однако в случае особой 

необходимости осуществления сельскохозяйственных проектов с 

высокой степенью риска которые банки не решаются кредитовать, 

банкам должны предоставляться государственные гарантии на 

предоставление таких кредитов, а вопросы предоставления таких 

гарантий должны согласовываться соответствующими государствен-

ными структурами, банками и ассоциациями производителей, как это, 

например, делается в Канаде; 

_ осуществление постепенной оптимизации соотношения между 

экспортом и импортом продовольственной продукции с учетом 

природно-географических особенностей страны, отраслевой специали-

зации ее сельского хозяйства, а также с учетом необходимости 

компенсации импорта необходимых видов продовольственной продук-

ции за счет экспорта продукции отраслей специализации.  

Таким образом, государственная поддержка селу прежде всего 

должна воплощаться не в непосредственном субсидировании (хотя и 

без этого нельзя обойтись), а, преимущественно, в осуществлении 

ориентированных на долгосрочный результат проектов (проведение 

внешних и внутренних дорог, развитие сферы услуг, развитие систем 

ирригации, облагораживание земель и т.д.) [1].  

Государственная и бизнес-координация должна быть 

направлена на развитие сетевых форм организации, управления и 

взаимодействия аграрного сектора и других участников рынка, в том 

числе с обеспечивающими фирмами (технического, рекультивации 

земель и другого обслуживания), перерабатывающими 

сельскохозяйственную продукцию предприятиями, обеспечивающими 

товаропродвижение на внутренние и внешние рынки предприятиями и 

организациями (оптовые сети, сбыт, транспортирование, хранение 

продукции, контроль качества, маркетинг и т. д.). В бизнес-

координации агропромышленного сектора необходимо шире 

использовать возможности такой ее формы, как ассоциации 

производителей и других участников рынка, формируемых в разрезе 
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технологических цепочек, обеспечивающих получение определенных 

конечных продуктов. 
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Агропромисловий комплекс України (далі - АПК) (сільське 

господарство і переробна промисловість) забезпечує продовольчу 

безпеку та продовольчу незалежність країни, формує 17-18% її 

валового внутрішнього продукту та близько 60% фонду споживання 

населення. У ньому зайнято 23% працездатного населення та 

використовується понад однієї п'ятої основних фондів національної 

економіки. Крім того, аграрний сектор є одним із бюджетоформуючих 

та інвестиційних складових економіки держави, сектор національної 

економіки, частка якого у зведеному бюджеті України за останні роки 

становить 9-10 %, а також займає друге місце серед секторів економіки 

у товарній структурі експорту. АПК – сегмент національної економіки, 

що може стати головною рушійною силою економічного розвитку 

держави.  

Стратегічні інтереси нашої держави полягають у забезпеченні 

впровадження системної політики екологізації агропромислового 

сектору економіки в Україні, яка в першу чергу базується на 

раціональному використанні, охороні та відновленні природно-

ресурсного потенціалу і збереженні довкілля. Це обумовлює 

необхідність узгодження національної політики в сфері 

реструктуризації, модернізації і екологізації агропромислового  

сектору економіки, а також надання послуг, із політикою з питань 

охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, 

формування та запровадження цих механізмів на ринкових засадах 

економіки. Але технологічна відсталість, велика енергоємність і 

матеріалоємність агропромислового сектору економіки, низький 

рівень переробки сировини, фізична зношеність виробничих 

потужностей багатьох агропромислових підприємств України 

формують умови, коли відбувається надмірне забруднення 

навколишнього природного середовища, що негативне впливає на стан 

здоров‘я людини, природно-ресурсний потенціал країни, підприємства 
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не можуть забезпечити конкурентоспроможний рівень продукції через 

її надмірну високу собівартість та невідповідність екологічним 

критеріям. 

Метою даного дослідження є визначення сутності та 

впровадження особливостей впровадження екологічно чистих 

органічних виробництв в агропромисловому секторі економіки 

України, спрямованих на підвищення економіко-екологічної 

ефективності діяльності вітчизняних продовольчих підприємств, 

активізації відтворення природно-ресурсного потенціалу регіонів,  

екологізації економіки та  забезпечення продовольчої безпеки 

держави.  

Міжнародна спільнота приділяє велику увагу проблемі 

забезпечення екологічної та продовольчої безпеки і за останні 

десятиліття було сформульовано головні принципи її розв‘язання, а 

саме це: принцип сталого розвитку АПК, який полягає в тому, що  

розвиток має здійснюватися таким чином, щоб найбільш повно 

задовольнити потреби сучасного суспільства без загрози обмежити 

здатність майбутніх поколінь використовувати природні ресурси; 

принцип більш чистого виробництва АПК передбачає постійне 

застосування комплексних профілактичних заходів у виробництві 

продукції та послуг, що сприяє підвищенню економічної, соціальної, 

екологічної ефективності та зниженню ризиків негативних змін у 

навколишньому середовищі; принцип екологізації АПК  передбачає 

активне впровадження позитивних досягнень (результатів) науково-

технічного прогресу в агропромисловий сектор економіки та 

перенесення його на еколого-економічні, економіко-організаційні та 

еколого-технічні відносини. 

Агропромислова сфера є в усьому світі одним з основних 

споживачів природних ресурсів і основним джерелом забезпечення 

розвитку суспільства. Негативний вплив на довкілля, спричинений 

сільськогосподарським виробництвом, пов‘язаний як із виснаженням 

природних ресурсів, так і з їх забрудненням у результаті застосування 

в агросфері чужорідних ресурсів (отрутохімікатів, мінеральних добрив 

та генетично модифікованого матеріалу). Так, за останні сорок років у 

світі при підвищенні врожайності зернових культур майже в 2,5 рази 

використання мінеральних добрив зросло більш ніж вдесятеро, а 

пестицидів – багаторазово. Встановлено, що спроби урядів 

збалансувати сільськогосподарські ринки шляхом коригування цін на 

продовольчі товари і введені чужорідні ресурси мають більш серйозні 

наслідки для ґрунту, водних ресурсів, здоров‘я людини та екосистеми 

в цілому, ніж аналогічні дії на ринках продукції інших секторів [1].
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 В таких умовах першочерговим виявляється розвиток 

агропродовольчої сфери, тобто формування такого еколого-

економічного стану продовольчої сфери, при якому забезпечується 

продовольча незалежність країни, гарантується фізична і економічна 

доступність для населення харчових продуктів, що відповідають 

вимогам стандартів якості, в обсягах не нижче раціональних норм 

споживання, необхідних для активного, здорового способу життя. 

Потреба в 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. 

Політику екологізації агропромислового сектору економіки, на наш 

погляд, слід розглядати у двох напрямках, а саме: політику екологізації 

сільського господарства та екологізації переробної промисловості. 

Загальним еколого-економічним напрямом трансформації системи 

агропромислового комплексу є ресурсозбереження і 

екологоорієнтірованість технологій.  

Одним із шляхів вирішення проблеми посилення екологізації 

аграрної діяльності є розширення впровадження альтернативних 

систем сільського господарювання, до яких перш за все відносять  

біоінтенсивне міні-землеробство (Biointensive Mini-Farming), 

біодинамічне землеробство (Biodynamic Agricultural); технології 

використання ефективних мікроорганізмів або ЕМ-технології 

(Effective Microorganism); низьковитратне стале сільське господарство 

( LISA – Low Input Sustainable Agriculture); органічне сільське 

господарство (Organic Agriculture або Organic Farming); точне 

землеробство (Precision Farming or Precision Agriculture). Зазначимо, 

що вище зазначені альтернативні системи сільського господарювання, 

спрямовані на екологізацію аграрної діяльності, зазвичай пов'язують з 

концепцією «органічного виробництва». 

Перед економікою держави стоїть завдання глибокої 

реструктуризації та оновлення агропромислового комплексу з метою 

створення умов для прискорення технологічного його оновлення, 

забезпечення конкурентоспроможності продукції з одночасним 

зменшенням рівня впливу на довкілля. Саме тому в Україні життєво 

необхідно забезпечити впровадження загальної стратегії екологічно 

чистого виробництва (ЕЧВ) в агропромисловому секторі вітчизняної 

економіки. Вона повинна визначити шляхи комплексного вирішення 

економічних та екологічних проблем та стимулювати  передумови 

створення дієвої системи механізмів її державного управління та 

ринкової активізації. Запровадження та подальший розвиток 
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екологічно чистого органічного виробництва неможливий за 

відсутності встановлених на законодавчому рівні вимог до існування 

відповідних правовідносин у агропромисловій сфері. 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 екологічно-чистого 

виробництва взагалі, та у агропромисловій сфері зокрема, перебуває на 

етапі становлення, але вже сьогодні можна акцентувати увагу на 

певних позитивних зрушеннях, що відбуваються у досліджуваній 

сфері.  

Також слід акцентувати увагу на ухваленні Верховною Радою 

України у 2012 році 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. 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 навантаження на навколишнє природне середовище, 

поліпшення його стану 

Оптимальним варіантом інституційної підтримки впровадження 

та розвитку більш чистих виробництв і екологічних технологій в АПК 

є створення відповідного органу виконавчої влади, на який було б 

покладено функції державного управління, регулювання та контролю в 

сфері впровадження та розвитку більш чистих органічних виробництв 

і екологічних технологій. Тому вважаємо, що з метою інтеграції 

теоретичних положень екологічно чистого виробництва у 

агропромисловому секторі економіки у плани дій Уряду, у плани 



 55 

економічного та соціального розвитку, забезпечення економічного, 

пільгового та іншого стимулювання, поширення світового досвіту в 

край необхідним утворення Національної ради з впровадження та 

розвитку екологічно чистих органічних виробництв в Україні. 

Впровадження екологічно чистих органічних виробництв і 

екологічних технологій потрібно реалізовувати шляхом застосування 

механізмів цілеспрямованої державної політики на національному, 

регіональному та місцевих рівнях, а також механізмів ринкової 

активізації, що сприятимуть фінансової підтримки впровадженню та 

розвитку екологічно чистих виробництв і міжнародної співпраці. 

Державне управління, регулювання та контроль за впровадженням та 

розвитком екологічно чистих виробництв мають бути покладені на 

спеціально створений центральний орган виконавчої влади – 

Національне агентство  України з екологічно чистих органічних 

виробництв.  

Реалізація стратегії агропромислового розвитку національної 

економіки на інноваційних принципах, її модернізація та оновлення 

вимагатиме тривалого часу і значних обсягів інвестицій. Тому 

перехідний період трансформації економіки на інноваційний напрямок 

розвитку, пов'язаний з широким оновленням парку технологій, 

вимагатиме пошуку стратегічних підходів, які забезпечували б з 

одного боку запровадження систем екологічного інжинірингу, 

трансфер екологічно чистих технологій, а з другого боку 

забезпечували б мінімізацію фінансових витрат підприємств для 

забезпечення ринку конкурентоспроможною екологічно чистою 

продукцією. Похідною цих процесів буде істотне зменшення 

негативного впливу на довкілля. В основу цього дослідження 

покладено ідею подолання наслідків системної економіко-екологічної 

кризи в агропромисловому комплексі України шляхом розробки дієвих 

механізмів державного регулювання та механізмів ринкової активізації 

впровадження в вітчизняну економіку екологічно чистих технологій 

(виробництва екологічно чистої аграрної продукції) . 
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Сегодня в мире наблюдается стойкая тенденция в ухудшении 

безопасности продовольствия. Во всех странах сейчас принимаются 

меры, которые сводятся к следующим направлениям обеспечения 

продовольственной безопасности: сохранение национальных 

генетических ресурсов – пород животных и сортов растений; усиление 

контроля и ужесточение норм по содержанию вредных ингредиентов, 

могущих нанести непоправимый урон здоровью человека; развитие 

экологического сельского хозяйства.  

Появление на рынке все большего числа ингредиентов, 

полученных синтетическим путем, и уход от натуральных продуктов и 

традиционного питания, по заключению международных организаций, 

нанесло существенный вред человеческой популяции и привело к 

необходимости развития во всех странах экологического сельского 

хозяйства. Такой вид земледелия позволяет не только гармонизировать 

взаимоотношения хозяйственной деятельности человека и природы, 

тем самым решив насущные экологические проблемы, но и резко 

оздоровить человеческую популяцию через производство 

органической пищи 1 . 

Вопрос продовольственной безопасности касается не только 

производства пищевых продуктов, но и их доступности. Глобальное 

производство пищевых продуктов способно обеспечить 

продовольствием население всего земного шара, проблема состоит в 

том, чтобы продукты были доступны тем людям, которые в них 

нуждаются. В отдельных, отчужденных от рынка регионах фермеры, 

выращивающие органические продукты, могут наращивать объемы 

производства, используя местные природные богатства, не полагаясь 

на внешние ресурсы или системы распределения продовольствия, на 

которые они не имеют влияния и/или к которым не имеют доступа. 

Несмотря на то, что внешние сельскохозяйственные ресурсы могут 

быть заменены органическим методом использования природных 

ресурсов, главной преградой для привлечения рабочей силы в 

органическое сельское хозяйство является проблема землевладения.  

Органические фермы выращивают целый спектр растительных 

культур и различных видов поголовья домашнего скота, стремясь 

оптимизировать свои усилия в борьбе за питательные вещества и 



 57 

увеличение пространства между различными видами, что ведет к 

снижению объемов производства каждого отдельного вида продукции, 

либо к потерям урожая сразу во всех сферах одновременно. Это может 

оказывать существенное влияние на продовольственную безопасность 

и стабильность в данном конкретном регионе. Используя 

неорошаемые системы, органическое сельское хозяйство 

продемонстрировало свое превосходство над традиционными 

сельскохозяйственными системами в условиях стрессовой 

экологической ситуации. При благоприятном стечении обстоятельств, 

рынок органических продуктов потенциально способен внести свой 

существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности 

посредством увеличения доходов семей, вовлеченных в органическое 

сельское хозяйство. 

Объемы производства в органическом сельском хозяйстве 

зависят от того, какие методы применялись в сельском хозяйстве 

данного региона прежде. Негативное воздействие на урожайность, 

которое может оказать переход на органическое сельское хозяйство, 

может быть компенсировано следующим образом: 

в странах с развитой промышленностью органические системы 

приводят к снижению урожайности; ситуацию можно выровнять с 

помощью интенсивного использования внешних ресурсов перед 

переходом на органические методы ведения сельского хозяйства; 

в регионах так называемой «Зеленой революции» (с 

ирригационными землями) при переходе на органическое сельское 

хозяйство урожайность остается практически на прежнем уровне; 

в регионах с традиционными неоросительными методами 

ведения сельского хозяйства (с незначительным использованием 

внешних ресурсов), органическое сельское хозяйство обладает 

потенциалом повысить урожайность 2 . 

В действительности, во многих земледельческих районах, где 

земля обрабатывается мелкими землевладельцами и местными 

небольшими фермерскими хозяйствами, наблюдается более высокий 

выход продукта на единицу площади по сравнению с общей 

урожайностью. Эти преимущества возникают благодаря более 

эффективному использованию питательных веществ, воды и 

солнечного света, а также комбинации различных факторов, таких как 

введение новых восстанавливающих элементов в фермерское 

хозяйство (например, бобовых) и сокращение негативного воздействия 

вредителей и болезней. Из вышесказанного можно заключить, что 

повышения урожайности на органических фермах легче достичь, если 

оно строится на традиционной системе сельского хозяйства, даже если 
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последняя деградирует. Полученные результаты могут варьироваться в 

зависимости от управленческих навыков и знаний в области экологии, 

и в этих областях можно ожидать существенных улучшений, так как 

человеческий опыт и знания постоянно накапливаются. Однако не 

менее важно иметь хорошую систему землепользования, так как ни 

один предприниматель не захочет вкладывать свой труд и средства в 

землю, если его будущее на этой земле не защищено. 

Сохраняющая свою актуальность проблема голода в мире 

продемонстрировала, что сельское хозяйство  не может в одиночестве 

решить проблему продовольственной безопасности. Однако многие 

задачи ставятся с учетом способности органического сельского 

хозяйства обеспечить население продовольствием – а многие выводы 

строятся без сколько-нибудь существенной опоры на базу данных.  
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Згідно визначення ФАО поняття „продовольча безпека‖ 

включає в себе такий соціально-економічний та екологічний стан в 

країні, коли кожен її мешканець у будь-який час має доступ до їжі, 

необхідної для здорового та активного життя. З огляду на таке 

тлумачення в Україні відсутні ознаки загрози продовольчої безпеки. 

Однак, сутність продовольчої безпеки полягає і в іншому – 

задовільному рівні життя переважної більшості населення країни, 

спроможності людей споживати продукти на рівні раціональних норм 

харчування. 

Одним із індикаторів продовольчої безпеки є добова 

енергетична цінність раціону людини, що визначається як сума 

добутків одиниці маси окремих видів продуктів, які споживаються 
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людиною протягом доби, та їх енергетичної цінності. Граничним 

критерієм для зазначеного показника є його значення на рівні 

2500 Ккал на добу. Середня норма споживання однією особою 

основних макро- та мікроелементів у складі продуктів харчування 

розраховується на підставі норм вмісту калорій, протеїну, жирів, 

мікроелементів у кілограмі відповідних продуктів, визначених НДІ 

гігієни харчування Міністерства охорони здоров‘я України. В Україні 

в останні роки середньодобове споживання однією особою основних 

макро- та мікроелементів у складі продуктів харчування досягло 2954 

Ккал, що перевищує граничний критерій. Проте більше 70% цих 

макро- та мікроелементів у складі продуктів харчування формується за 

рахунок продукції рослинного походження, що позначається на якості 

споживання та рівні життя людей.  

Іншим індикатором продовольчої безпеки служить показник 

забезпечення раціону людини основними видами продуктів, що 

визначається як співвідношення між фактичним споживанням 

окремого продукту та раціональною нормою, рекомендованою 

Міністерством охорони здоров‘я України. Вітчизняні показники 

споживання населенням м‘ясної та молочної продукції нижче 

раціональних норм, відповідно, на 34,5 та 43,4% (табл. 1).  

Таблиця 1 

Споживання основних харчових продуктів в Україні  

(в розрахунку на одну особу, кг) 

Вид харчової продукції 
Раціональні 

норми 

Обсяг 

спожи-

вання, 

2012 р. 

2012 р. до 

раціональних 

норм, % 

М‘ясо і м‘ясопродукти  83 54,4 65,5 

Молоко і молочні 

продукти 

380 214,9 56,6 

Яйця, шт. 290 307 105,9 

Хліб і хлібопродукти 101 109,4 108,3 

Картопля 124 140,2 113,1 

Овочі та баштанні  161 163,4 101,5 

Плоди, ягоди, виноград 90 53,3 59,2 

Риба і рибопродукти 20 13,6 68,0 

Цукор 38 37,6 98,9 

Олія 13 13 100,0 

 

Так, фактичне споживання яловичини у 3,5 разів менше 

порівняно з раціональною нормою, недостача споживання свинини 
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складає 2,7%. Водночас, споживання м‘яса птиці перевищує 

раціональну норму на 10,3%, більше за раціональні норми споживають 

картоплі, хлібопродуктів, що свідчить про низьку купівельну 

спроможність населення країни. Для порівняння у Франції в 

розрахунку на одну особу споживається 86,7 кг м‘яса, у тому числі: 

яловичини – 25,5 кг (30%), свинини – 31 кг (36%), птиці – 22,3 кг 

(25%). У США в розрахунку на одну особу споживається 120,2 кг 

м‘яса, у тому числі: яловичини – 39,8 кг (33%), свинини – 30,1 кг 

(25%), птиці – 49,0 кг (41%).  

Відтак, низька купівельна спроможність населення напряму 

впливає на рівень споживання в розрізі окремих видів м‘яса та м‘ясної 

продукції. Середньостатистичний мешканець країни, який має низький 

рівень доходів, змушений надавати перевагу більш дешевому м‘ясу та 

ковбасним виробам, виготовленим із низькосортної імпортної 

сировини. Тому важливо забезпечувати не лише наближення 

показника споживання м‘яса до раціональних норм, але й враховувати 

структуру споживання м‘ясної продукції з метою збільшення частки 

яловичини у загальному споживанні м‘яса. Виходом із такої ситуації 

можуть бути два напрямки розвитку подій (за умови одночасного 

підвищення купівельної спроможності населення). 

Перший напрям -  інтенсивний спосіб нарощування м‘яса ВРХ, 

що дозволить вирішити збільшення обсягів виробництва та 

споживання яловичини (змінивши певною мірою існуючу структуру 

харчування м‘яса по видах). При цьому питання безпечності та 

екологічності споживання м‘яса може залишитися за межами уваги.  

Іншим можливим напрямом нарощування обсягів м‘яса великої 

рогатої худоби є виробництво органічної яловичини. За собівартістю 

така продукція може бути дешевшою [1, с. 79], проте, як свідчить 

світовий досвід, в кінцевому підсумку затрати виявляються вищими 

порівняно з виробництвом традиційних продуктів. Ціни на органічну 

продукцію, як правило, вищі, але за споживчими показниками 

органічна продукція має переваги. Попит на таку продукцію поступово 

формується і вже сьогодні має тенденцію до збільшення переважно за 

рахунок споживачів з високим рівнем доходів, сімей з малими дітьми, 

виробників дитячого харчування (усі ці групи споживачів розглядають 

здоровий спосіб харчування як пріоритетний) [2, с. 25]. Враховуючи 

викладене, органічне виробництво яловичини розглядається нами як 

складова якісного забезпечення продовольчої безпеки (тобто, 

збільшуючи фізичні обсяги виробництва органічного м‘яса ВРХ, 

одночасно впливатимемо на його якість та безпечність).  

Здорове харчування передбачає споживання екологічних 
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продуктів. З огляду на це, для харчових продуктів важливими 

показниками є якість та безпечність. Якість досягається безпосередньо 

товаровиробниками в процесі технологічного вирощування продукції, 

що має відповідати технічними вимогам (технічним регламентам) 

продукції. Безпечність – це досягнення оптимального співвідношення 

різних елементів, які містить дана продукція відносно нормативного 

рівня, виключення зі складу елементів, що можуть негативно впливати 

на життєдіяльність споживача у разі їх застосування.  

Безпечність сільськогосподарської продукції по суті близька з 

показником екологічності, так як в основу виробництва органічної 

продукції покладена технологія виробництва, зокрема продукції 

рослинництва (механізм обробітку ґрунту, захисту посівів від 

шкідників, бур‘янів і хвороб) та/або продукції тваринництва (безпечні 

та екологічні корми, засоби захисту тварин, вакцини тощо). Відтак, 

безпечність продовольства є не лише якісною характеристикою 

харчових продуктів, але й виступає головним чинником безпеки і 

здоров‘я громадян країни (сприяє забезпеченню медичних норм 

харчування за рахунок безпечності харчових продуктів). Здоровий 

спосіб життя та підвищення рівня екологічної свідомості та 

відповідальності громадян перед наступними поколіннями є 

головними чинниками, які сприяють формуванню та розвитку ринку 

органічної продукції в Україні.  

В останні роки споживчий ринок наповнений низькоякісними 

продуктами харчуваннями, у тому числі за рахунок дешевого імпорту. 

Це обумовлено насамперед низькими доходами працюючого 

населення, незадовільним соціальним забезпеченням більшості 

пенсіонерів та інших категорій населення, які отримують соціальну 

допомогу з боку держави. За нинішніх умов, з одного боку, низькі 

доходи не дозволяють громадянам купувати дорожчу та якіснішу 

продукцію, а, з іншого боку, обмеженість ресурсів примушує 

споживачів замислюватися і зважено підходити до своїх вподобань 

при виборі продукції (купувати дорожчу, але більш якісну їжу). 

Зокрема, за даними офіційної статистики, в останні роки відбувається 

підвищення рівня споживання органічних продуктів харчування, але 

переважно у групах споживачів, які мають більш високі доходи.  

Таким чином, органічне виробництво може виконувати, також, 

соціальну роль, тобто його слід розглядати не лише через призму 

процесу виробництва та застосування екологобезпечних сучасних 

технологій, а також як засіб задоволення потреб споживачів та 

забезпечення потенціалу соціуму, який може досягатися за рахунок 

підвищення доходів та добробуту населення. 
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У світі попит на органічну продукцію зростає і його частка з 

кожним роком збільшується. Середньостатистичний рівень 

споживання органічної продукції у розвинутих країнах складає більше 

10% (для порівняння в Україні – лише 1%). Щороку італійці 

витрачають на придбання органічних продуктів в середньому 25 євро 

на одну особу, швейцарці – 105 євро. Постійно збільшують попит на 

органічну продукцію інші країни ЄС. Тому український виробник 

може розглядати в якості потенційних покупців органічної продукції, 

також, і міжнародну спільноту. 

Україна активно залучилась до процесу виробництва органічної 

продукції. Проте, через низьку купівельну спроможність населення, 

перевага швидше надається експортноорієнтованій продукції, ніж 

виробництву продукції для внутрішнього споживання (стримуючим 

чинником є високі ціни на органічну продукцію). За різними 

джерелами близько 70 % органічної продукції українські виробники 

експортують до Німеччини, Італії, Швейцарії, Франції, Канади, США. 

Основними видами експорту органічної продукції є зернові та олійні 

культури. Поки що обсяги органічних овочів та фруктів, продукції 

тваринництва є малими, хоча в останні роки вони все більше стали 

користуватися попитом на внутрішньому ринку.  

Часто овочеву продукцію, вирощену господарствами населення 

прирівнюють чи ототожнюють з органічною продукцією. З 

технологічної точки зору, така продукція близька до органічної, але 

вона може набувати статусу органічної лише тоді, коли матиме 

відповідний сертифікат. Характерною особливістю органічного 

сільськогосподарського виробництва є наявність суворо 

регламентованих умов та правил процесу виробництва, відповідність 

яким визначається результатом сертифікації виробництва та 

періодичного контролю за виробництвом, переробкою та обігом 

органічної продукції. За умов дотримання стандартів органічного 

виробництва продукція отримує право продаватись на ринку під 

маркою «органічна». 

Україна має значний потенціал виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції, тобто тієї, яка вирощена на 

екологічно чистому ґрунті і без використання мінеральних добрив. 

Найбільш активно реалізується продукція, зібрана у Карпатах та інших 

екологічно чистих регіонах країни, і це переважно ягоди, фрукти, 

гриби. Продовжує формуватися прошарок населення, який готовий 

купувати органічну продукцію за більш високими цінами, порівняно з 

традиційними. До такої категорії населення відносимо людей з 

високими рівнем доходів та сімей з дітьми (за розрахунками до 10% 
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населення країни залежно від виду продукції). 

Значною проблемою для розвитку органічного сектору 

сільського господарства донедавна була відсутність законодавчої бази. 

Проте наразі вже діє Закон України "Про виробництво та обіг 

органічної сільськогосподарської продукції та сировини", ухвалений 

Верховною Радою України 18 вересня 2012 року. Поряд із тим, рівень 

регулювання органічного виробництва в Україні залишається вкрай 

низьким: правила на ринку встановлюються неофіційно – шляхом 

домовленостей між самими товаровиробниками. Сьогодні необхідно 

забезпечити механізми підтримки розвитку органічної продукції з боку 

держави та формування цивілізованого ринку в країні. Насамперед, 

споживачі потребують підтримки щодо збільшення поінформованості 

населення про переваги споживання органічної продукції над її 

традиційними аналогами, а виробники органічної продукції 

потребують інформації про сучасні технології, а також про ціни та 

канали збуту продукції.  

Стратегією розвитку аграрної економіки до 2020 року 

(Розпорядження КМУ №806 від 17 жовтня листопада 2013 року) 

визначено, що одним із пріоритетних напрямів реалізації аграрної 

політики в частині регулювання ринків передбачено сприяння 

розвитку органічного землеробства, насамперед в особистих 

селянських господарствах і середніх господарствах; забезпечення 

раціонального використання природних ресурсів, створення умов для 

збереження, відтворення і підвищення родючості ґрунтів та ін. 

Стратегією, також, визначено напрямки розвитку продовольчого ринку 

та формування споживчого попиту, серед яких ключову роль 

відіграють пропаганда здорового способу життя, виховання 

відповідної культури споживання, досягнення гармонії з природою, 

захист екології.  

З огляду на визначені стратегічні напрямки при підготовці 

відповідної програми дій необхідно передбачити чіткі конкретні 

заходи та механізми щодо формування та розвитку ринку органічної 

продукції в Україні. На наш погляд, такими заходами та механізмами 

їх реалізації можуть бути: 1) обов‘язковість статистичної звітності для 

сертифікованих товаровиробників органічної продукції (для 

господарств населення на перехідному етапі передбачити значок 

„біопродукція‖); 2) створення інформаційно-наукових центрів 

органічної продукції на базі наукових установ НААН України 

(заснування Інформаційного центру безпеки продовольства за 

прикладом Чехії);  3) підтримка реклами органічної продукції на 

телебаченні, у мережі Інтернет; 4) формування економічної політики 
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держави в рамках концепції „країни добробуту‖, коли ключовим 

завданням є не лише нарощування виробничого потенціалу 

агробізнесу, але й подолання бідності, радикальне підвищення рівня 

життя населення країни; 5) сприяння створенню регіональних 

торговельних мереж із реалізації органічної продукції (під 

регіональним трендом).  

Особливе місце для стимулювання розвитку органічного 

виробництва відводиться створенню відповідної інституційної 

інфраструктури [3, с. 30], яка б забезпечила поєднання всіх учасників 

процесу виробництва органічної продукції та її збуту. Важливо, щоб 

покупець мав повну інформацію про безпосередніх виробників 

продукції, а ті, в свою чергу, мали чітку уяву про вподобання та попит 

на ринку. За таких умов органічне виробництво може розглядатися не 

лише як кількісна складова забезпечення продовольчої безпеки 

України, але і якісна.  
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Глобальна продовольча безпека є питанням номер один на усіх 

міжнародних конференціях. Індикаторами стану продовольчої безпеки 

експерти FАО (Продовольчої сільськогосподарської організації ООН) 

вважають обсяг перехідних (до наступного врожаю) запасів зерна та 

рівень його виробництва в середньому на душу населення. Гарантують 

продовольчу безпеку перехідні запаси, яких вистачає на 60 днів. Закон 

України «Про основи національної безпеки» ще з 2003 року визначає 

основні загрози продовольчій безпеці країни, серед яких 



 65 

незбалансоване споживання продуктів харчування населенням; 

низький рівень споживання продуктів тваринного походження; висока 

частка витрат домогосподарства на продукти харчування у структурі 

загальних витрат; висока диференціація вартості харчування за 

соціальними групами; низька ємність внутрішнього ринку за окремими 

продуктами; сировинний характер експорту сільгосппродукції; 

зростання цін на сільгосппродукцію на внутрішньому ринку; 

відсутність контролю за безпечністю продуктів харчування. За цими 

критеріями рівень продовольчої безпеки України останнім часом 

знизився до критичної межі.  

За калорійністю та якісним складом раціону харчування Україна 

перейшла від рівня розвинених країн (3300–3800 ккал) до межі 

продовольчої безпеки (2500 ккал), а за споживанням протеїнів 

тваринного походження опинилася нижче цієї межі, оскільки 30% 

продуктів тваринництва є у дефіциті. Найбільше відставання від норм, 

наприклад у 2010 році, спостерігалося по молоку і м‘ясопродуктах – на 

46%, плодах, ягодах та винограду – на 46%. З іншого боку картопля, 

хлібопродукти та олія споживаються понад норму. Таким чином 

можна зробити висновок, що харчування є незбалансованим.  

Частка витрат домогосподарств на продукти харчування досить 

висока. Так, у 2009 році сукупні витрати домогосподарств на 

харчування становили 52%при граничному показникові 60%. Разом з 

тим слід зазначити, що порівняно з країнами, що розвиваються та за 

показником виробництва зерна на душу населення (понад 1 т 

порівняно із світовим показником 450 кг) Україна має непоганий 

потенціал у забезпеченні продовольчої безпеки. 

Продовольча безпека згідно із Законом України «Про державну 

підтримку сільського господарства України» визначається як 

захищеність життєвих інтересів людини, яка виражається у 

гарантуванні державою безперешкодного економічного доступу 

людини до продуктів харчування з метою підтримання її звичайної 

життєвої діяльності. 

Тут усе логічно, проте слід звернути увагу на те, що в Україні 

ще не сформована належна інституційна база для формування стійкого 

балансу виробництва і розподілу продовольства в суспільстві, а це 

значно обмежує регулятивні можливості державних інститутів на 

відповідних ринках. Можливо, частково вирішить цю проблему в 

Україні прийняття Закону «Про продовольчу безпеку», де буде чітко 

окреслено повноваження органів державного управління у сфері 

продовольчої безпеки, заходи зі створення та зберігання стратегічних 

запасів продовольства тощо. У законопроекті визначено основні 
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завдання у сфері формування продовольчої безпеки. Граничним 

значенням індикатора достатності запасів зерна у державних ресурсах, 

котрий визначається як співвідношення між обсягами продовольчого 

зерна в державному продовольчому резерві та обсягами внутрішнього 

споживання населенням хліба і хлібопродуктів в перерахунку на зерно, 

вважається рівень 17% , що відповідає 60 дням споживання.  

Це корелює зі стандартами FАО. Граничним значенням 

індикатора економічної доступності продуктів, що вираховується як 

частка сукупних витрат на харчування у загальному обсязі сукупних 

витрат домогосподарств, є рівень 50%. Граничним значенням 

індикатора продовольчої незалежності по окремому продукту, що 

визначається як співвідношення між обсягом імпорту окремого 

продукту в натуральному вираженні і місткістю його внутрішнього 

ринку, є 20%. У законопроекті визначено, що фізична доступність 

харчових продуктів визначається як структура джерел реалізації 

продовольчих товарів на ринку, наявність мережі роздрібної торгівлі в 

розрахунку на 10000 осіб, кількість торгових місць на продовольчих 

ринках в розрахунку на 10000 осіб, кількість підприємств малого 

бізнесу в сфері торгової діяльності на відповідній території, стан 

розвитку оптової торгівлі продовольчими товарами, наявність 

основних видів продовольчих товарів у роздрібній торговельній 

мережі та на ринках відповідної території та асортимент продовольчих 

товарів у роздрібній торговельній мережі на відповідній території. 

Знову ж таки, основна увага приділена фізичній доступності 

продовольства. Але чому в Україні такі катастрофічні показники 

споживання продукції тваринництва, ягід тощо? На жаль, тому, що 

більшість населення не може собі дозволити побавитися свіжими 

фруктами та овочами взимку, а м‘ясом взагалі круглий рік. Зарплатня 

не встигає за ростом цін на продовольство. Саме тому необхідно 

робити акценти не на фізичній доступності продуктів харчування, а 

скоріше на економічній. Або, користуючись порадою урядовців, 

займатися садівництвом та городництвом власноруч. 

Звичайно, необхідно відновлювати і розвивати вітчизняне 

виробництво продуктів харчування та сировини. Проте все ж 

обов‘язково контролювати підтримання фізичної та економічної 

доступності безпечних продуктів харчування згідно з нормами. Різке 

подорожчання продовольства у світі негативно впливає на рівень цін 

на продукти харчування і в Україні. Проте й відкриває нові 

можливості для експортно-орієнтованих галузей, як-от рослинництво 

та переробка.  

Механізми державного регулювання повинні бути достатньо 
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гнучкими, щоб захищати вітчизняних виробників продовольства не 

йдучи в розріз з вимогами СОТ. Тобто допустимі заходи для захисту 

вітчизняних виробників шляхом мит і тарифів на імпорт 

продовольства. Необхідно також посилити державний контроль за 

моніторингом балансу продовольства, щоб запобігти втратам від 

обмеження експорту. 
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Світові глобалізаційні та інтеграційні процеси, мінливість 

економічного і політичного становища країн, тенденції розвитку 

світового сільського господарства та сумнівні перспективи вирішення 

продовольчої проблеми на міжнародному рівні вимагають посиленої 

уваги до національної продовольчої безпеки, адже лише та держава, 

яка гарантує забезпечення населення продуктами харчування, здатна 
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проводити незалежну політику. Функціонування системи 

безперебійного забезпечення країни продовольством має стратегічне 

значення, оскільки від неї залежить не лише продовольча, але й 

національна безпека. 

Вагомий внесок у теорію і практику забезпечення продовольчої 

безпеки внесли такі фахівці як М. Бабієнко, В. Власов, О. Гойчук, С. 

Кваша, Б. Пасхавер, П. Саблук, О. Скидан та ін. Однак дослідження 

цієї проблеми не можна вважати вичерпними, велика кількість її 

аспектів ще недостатньо висвітлені. Зокрема, при розгляді питань 

продовольчого забезпечення зосереджується увага на нормах 

споживання, доступності продовольства для населення, обсягах 

виробництва тощо. А така складова як якість і безпечність продуктів 

харчування для життя та здоров‘я громадян не викликає наукового 

ентузіазму або ігнорується взагалі. 

В звичному розумінні продовольча безпека – це такий стан 

економіки, що характеризується наявністю в держави достатньої 

кількості продовольства та можливістю населення щодо його 

придбання. На нашу думку, більш прийнятним є визначення ФАО 

(FAO – Food and Agriculture Organization), згідно якого «продовольча 

безпека забезпечена у тому випадку, коли всі члени суспільства у 

будь-який час мають фізичний і економічний доступ до безпечного і 

повноцінного продовольства, достатнього для задоволення 

фізіологічних потреб і переваг, необхідних для активного і здорового 

способу життя» [1]. 

Саме безпечність та якість, як категорії, є національною ідеєю 

розвинутих країн світу. Навряд чи це можна сказати про Україну. 

Попри те, що український споживач, в переважній своїй більшості, 

схильний довіряти вітчизняному продукту і виробнику, складається 

враження, що держава і вітчизняний бізнес абсолютно не дбають про 

якість свого товару, ігноруючи її як критерій. Все це не тільки не 

сприяє репутації, а й загрожує здоров‘ю та безпеці нації в 

майбутньому. Держава в свою чергу не вживає адекватних заходів 

щодо припинення таких загрозливих тенденцій або ж вони 

впроваджуються дуже повільно, навіть не зважаючи на вступ країни до 

СОТ і постійне декларування руху до Європейського Союзу. 

На відміну від європейських країн головним критерієм для 

вітчизняного агробізнесу виступає зовсім не якість товару в цілому і 

продуктів харчування зокрема, а ціна. Норми безпеки, які повинні 

міститися в державних стандартах, залишаються незмінними вже 

тривалий час, зусилля вітчизняних стандартизаторів і споживачів 

ігноруються державними інститутами. Державний контроль не в змозі 
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припинити як випуск вітчизняної низькоякісної продукції, так і ввіз на 

територію України товарів сумнівної якості, що в першу чергу 

стосується продуктів харчування та напівфабрикатів. Така ситуація 

може призвести до істотного погіршення здоров‘я населення, 

зростання соціальної напруги, демографічних викривлень 

національного масштабу.  

У зв‘язку з цим актуалізуються питання розвитку органічного 

виробництва як пріоритетної складової процесу забезпечення 

продовольчої безпеки країни. В країнах ЄС екологічне 

сільськогосподарське виробництво розглядається не тільки як чинник 

збереження родючості ґрунтів та навколишнього природного 

середовища, а й як складова продовольчої безпеки – забезпечення 

здоров‘я населення. Виходячи з цього, продовольчу безпеку слід 

розглядати крізь призму наступних складових (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Складові формування продовольчої безпеки 

 

По-перше, забезпечення продовольчої безпеки країни 

пов‘язано з гарантованим стійким і достатнім рівнем виробництва 

продовольства, що в повному обсязі забезпечує потреби її населення. 

По-друге, продовольча безпека може бути досягнута тільки тоді, 

коли гарантований фізичний і економічний доступ населення до 

продовольства. По-третє, з метою досягнення продовольчої безпеки 

продукція сільськогосподарського виробництва повинна стабільно і в 

достатній кількості постачатися як на регіональні, так і на світові 

ринки. Четвертим елементом продовольчої безпеки є біологічна 
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населення  
продо-

вольством 

Фізична та 
економічна 
доступність 

продовольства 

 

Біологічна 
цінність 

одержаного 
населенням 
харчування 

Органічна складова  
(якість та безпечність для 

життя громадян) 

 

Продовольча безпека 
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цінність одержаного населенням харчування. Й насамперед, 

найголовнішою є органічна складова продовольчої безпеки, тобто 

забезпечення населення якісним продовольством, яке відповідає 

вимогам стандартів і безпечне для життя та здоров‘я 

громадян.Невід‘ємною й пріоритетною складовою формування 

продовольчої безпеки є забезпечення належної якості та безпеки 

продуктів харчування. Адже продовольча безпека має гарантувати не 

лише наявність, різноманітність та економічну доступність 

продовольства, а й його високу якість та безпечність споживання для 

людського організму. Тому безпечність продуктів харчування має 

стати визначальним напрямом державної політики у сфері 

продовольчої безпеки, що безпосередньо пов‘язано з розвитком 

органічного агровиробництва. 

Основними напрямами забезпечення продовольчої безпеки в 

Україні мають стати розробка сучасних стандартів та, що особливо 

актуально, дотримання затверджених стандартів. 

З метою стимулювання виробництва екологічно чистої 

продукції необхідно використовувати економічний механізм, який 

складається із трьох блоків: економічних важелів підвищення 

зацікавленості у виробництві екологічно чистої продукції (пільгове 

оподаткування, кредитування, підвищені закупівельні ціни, 

централізовані капітальні вкладення); економічних санкцій стосовно 

забруднювачів довкілля (занижені ціни на екологічно забруднену 

продукцію, система штрафів, підвищена плата за землю); 

організаційно-правових заходів забезпечення ефективного 

використання елементів економічного механізму (стандарти, 

контроль якості, інформаційне забезпечення, економічний 

моніторинг). 

Перспективним напрямом забезпечення безпеки продуктів 

харчування має стати механізм гарантування дотримання 

національних стандартів через зміни законодавства у напрямі 

запровадження дієвих штрафних санкцій за порушення стандартів, 

створення нового державного інституту, який би контролював 

дотримання стандартів на продукти харчування. 
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Передумовою для економічного зростання будь-якого регіону є 

його продовольча безпека. Саме забезпечення продовольчої безпеки на 

регіональному рівні гарантує умови продовольчої безпеки держави в 

цілому. Протягом останніх років у Верховній Раді України 

зареєстровано декілька законопроектів «Про продовольчу безпеку 

України», які пізніше були зняті з розгляду. Останній законопроект 

«Про продовольчу безпеку України» зареєстрований у Верховній Раді 

24.10.2012 р. під № 11378, в якому продовольча безпека трактується як 

соціально-економічне та екологічне становище, за якого населення 

забезпечено безпечними і якісними основними продуктами 

харчування, що необхідні для раціонального харчування [1, с. 2].  

В контексті даного дослідження Скидан О.В. справедливо 

зазначає, що проблема продовольчої безпеки має вирішуватись 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. [2, с. 

144]. На сьогодні важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки 

регіону Північно-Західного Полісся України відіграють особисті 

селянські господарства, які є стійкою формою господарювання в 

аграрному секторі. 

Сільські домогосподарства Волині не лише виробляють 

сільськогосподарську продукцію, але й забезпечують продовольчу 

mailto:viapv@mail.ru
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безпеку в регіоні, скорочуючи ризики, пов‘язані з непередбачуваними 

подіями чи можливою нестачею продовольства в майбутньому, 

підтримують культурні цінності, звичаї, традиції сільського населення, 

сприяють збереженню земельних ресурсів та навколишнього 

середовища. Їх частка у структурі виробництва валової продукції 

сільського господарства, незважаючи на поступове скорочення, 

залишається переважаючою – 69,5 відсотки. 

За підсумками державного статистичного спостереження щодо 

окремих показників розвитку сільських, селищних, міських рад, 

станом на 1 січня 2013 р. у сільських населених пунктах Волинської 

області, що знаходяться у їхньому підпорядкуванні, зареєстровано 

156129 домогосподарств, членам яких відповідно до чинного 

законодавства надані земельні ділянки з цільовим призначенням «для 

ведення особистого селянського господарства». 

У Волинській області, як і в Україні в цілому, спостерігається 

тенденція зниження питомої ваги господарств населення у загальних 

обсягах продукції сільського господарства. Їх частка у валовій 

продукції галузі, виробленої господарствами усіх категорій в 1990 р. 

становила 40,8 %, у 1995 р. – 59,1, у 2000 р. – 79,7, у 2005 р.– 79,5, у 

2010 р. – 73,3, у 2012 р. – 69,5 % (табл. 1).  

Таблиця 1 

Частка господарств населення Волинської області у виробництві 

продукції сільського господарства, % 

Вид продукції 

Роки 2012р. 

до 

1990р. 

(+,-) 
1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Продукція 

сільського 

господарства 

40,8 59,1 79,7 79,5 73,3 69,5 28,7 

Рослинництво: 34,5 52,5 75,8 78,6 76,7 72,0 37,5 

- зерно 2,8 14,0 34,5 48,3 56,4 47,9 45,1 

- цукрові 

буряки 
0 13,9 41,0 59,7 30,8 41,4 41,4 

- картопля 59,6 95,7 98,4 99,0 98,8 98,5 38,9 

Тваринництво: 47,4 67,0 85,6 80,7 69,6 69,5 22,1 

- м‘ясо всіх 

видів 
29,4 49,9 71,4 67,2 49,7 43,7 14,3 

- молоко 32,5 58,0 77,8 83,8 84,1 82,2 49,7 

- яйця 59,4 69,1 95,0 79,9 90,0 87,8 28,4 

Джерело: розраховано за даними [3, с. 104-105].  
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Причиною цього є: диспаритет цін на сільськогосподарську та 

промислову продукцію; обмежені можливості держави у наданні ОСГ 

фінансової підтримки; відсутність належного стартового капіталу; 

технічна відсталість ведення дрібного виробництва та його низька 

ефективність; труднощі зі збутом виробленої продукції; недостатня 

кооперація між власниками ОСГ та інтеграція з іншими суб‘єктами 

агробізнесу; відсутність розвинутої ринкової інфраструктури, здатної 

обслуговувати приватне виробництво, нестача коштів для подальшої 

діяльності тощо. Та все ж значну частину сільськогосподарської 

продукції, яка забезпечує продовольчу безпеку регіону виробляють 

саме особисті селянські господарства. У 2012 р. волинські селяни 

виростили 416,6 тис. т зернових, 1144,1 тис. т картоплі (а це майже 

100% усієї картоплі, вирощеної в області). Не менш вагомий внесок 

одноосібних господарств у тваринницькій галузі. У цьому ж році 

власниками ОСГ вироблено 40,5 тис. т м‘яса (у забійній вазі), 383,5 

тис. т молока, 163,2 млн штук яєць (табл. 2).  

Таблиця 2 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції 

в ОСГ Волинської області, тис. т 

Джерело: розраховано за даними [3, с. 119, 136]. 

 

Динаміка зростання виробництва сільськогосподарської 

продукції в ОСГ області свідчить про досить високу стійкість таких 

господарств до ринкових трансформацій, які відбуваються в аграрному 

секторі країни. Враховуючи динамічні тенденції зростання обсягів 

Вид продукції 
Роки 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Продукція галузі рослинництва 

Зерно 25,9 114,9 173,5 327,0 326,9 416,6 

Цукрові 

буряки 
0 81,6 199,4 424,4 145,6 270,2 

Картопля 714,0 595,0 1175,0 965,6 974,4 1144,1 

Овочі 40,6 101,5 101,0 208,1 238,0 268,0 

Продукція галузі тваринництва 

М‘ясо всіх 

видів (у 

забійн. вазі), 

тис. т 

31,8 27,0 31,0 39,3 47,0 40,5 

Молоко, тис. т 275,5 327,3 356,6 461,4 378,5 383,5 

Яйця, млн. шт. 184,9 137,4 150,6 175,4 163,5 163,2 
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виробництва продукції рослинництва, на господарства населення, які 

виступають малою формою господарювання на селі, слід 

орієнтуватись як на резерв приросту продукції сільського 

господарства. Протягом досліджуваного періоду також спостерігається 

нарощування обсягів виробництва окремих видів тваринницької 

продукції. Саме зростання обсягів виробництва основних видів 

сільськогосподарської продукції забезпечує продовольчу безпеку 

регіону та впливає на структуру споживання продукції на одну особу, 

а також на кількісні і якісні показники харчування селян. 

Кількісні показники проявляються у кількості продуктів 

харчування, спожитих однією особою за місяць (або рік). Якісними 

показниками виступають енергетична цінність добового раціону однієї 

особи та вміст у ньому основних поживних речовин (білків, жирів, 

вуглеводів). В табл. 3 наведені показники, які характеризують рівень 

харчування сільських жителів регіону. 

Таблиця 3 

Динаміка споживання продуктів харчування у сільських 

домогосподарствах Волині, в середньому за місяць на одну особу, кг 

Продукти харчування 

Раціо-

нальна 

норма* 

2000  2010  2011  

2012 р. 

2012р. 

до 

2000р., 
(+,-) 

всі  

домог

оспода

рства 

сіль 

ські 

домого

сподар

ства 

М‘ясо та 

м‘ясопродукти 
6,7 3,6 4,5 4,7 4,8 4,4 0,8 

Молоко і молочні 

продукти 
31,7 24,1 24,0 22,9 23,1 21,4 -2,7 

Яйця, шт 24 12 16 17 18 17 5 

Риба і рибопродукти 1,7 0,6 1,7 1,7 1,6 1,5 0,9 

Цукор 3,2 2,0 3,4 3,5 3,4 3,5 1,5 

Олія та інші рослинні 

жири 
1,1 1,4 1,9 2,0 1,8 1,9 0,5 

Картопля 10,3 19,4 12,9 12,4 10,4 11,8 -7,6 

Овочі й баштанні 13,4 7,1 9,8 10,1 10,0 10,1 3,0 

Фрукти, ягоди, 

горіхи, виноград 
7,5 2,0 2,6 2,3 3,0 2,6 0,6 

Хліб і хлібні 

продукти 
8,4 8,5 11,5 10,9 10,1 11,0 2,5 

Джерело: розраховано за даними [3, с. 375]. 
* – за рекомендацією Українського НДІ харчування. 
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Наведені розрахунки свідчать про те, що харчування сільських 

мешканців Волинської області загалом поліпшується, що виявляється 

як у збільшенні кількості спожитих харчових продуктів, так і в 

підвищенні їх калорійності. Так, упродовж досліджуваного періоду 

(2000-2012 рр.) спостерігалося збільшення споживання більшості видів 

продуктів. Зокрема, про покращення харчування свідчить збільшення 

споживання м‘яса та м‘ясопродуктів, яєць, риби, овочів та фруктів. 

Споживання м‘яса упродовж аналізованого періоду – зросло на 

третину і склало у 2012 р. 4,7 кг на особу. Помітним є також 

збільшення споживання сільськими домогосподарствами овочів та 

фруктів (відповідно з 7,1 до 10,1 кг овочів, з 2,0 до 2,6 кг фруктів, ягід, 

горіхів, винограду). Натомість споживання таких продуктів, як молоко 

та молочні продукти й картопля мало тенденцію до скорочення. 

Зростання споживання хліба та хлібних продуктів свідчить про 

погіршення структури раціону сільської родини. 

Важливо не лише відстежити тенденцію зміни масштабів 

споживання, необхідно також порівняти його з раціональною 

структурою харчування. Таке порівняння дало підстави для висновку, 

що раціон сільського домогосподарства ще далекий від раціонально 

збалансованого.  

За результатами проведеного дослідження встановлено, що ОСГ 

відіграють важливу роль в забезпеченні продовольчої безпеки 

населення Волинської області, адже ведення сільського господарства 

спрямоване переважно на самозабезпечення родини, також частина 

продукції є товарною. Споживаючи значну частину вирощеної 

продукції, власники ОСГ забезпеченні доступністю до продуктів 

харчування. Реалізовуючи лишки, вони не лише частково 

забезпечують міське населення продукцією, а й мають фінансову 

спроможність у придбанні інших продуктів та товарів споживання. 

Саме самозабезпечення власників ОСГ продуктами харчування за 

рахунок власного виробництва зумовлює продовольчу безпеку 

сільського населення та регіону в цілому. 
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Продовольча безпека є предметом не лише вітчизняної аграрної 

політики, але й наукових досліджень. Однак поряд із продовольчою 

безпекою все гострішою може стати проблема безпеки продуктів 

харчування [2]. Якість і безпечність продуктів харчування має особ-

ливо добре інституційне забезпечення у Чеській республіці (ЧР) [1]. 

Харчування в координаті оцінки якості життя займає суттєве 

значення в житті громадян ЧР. Рівень та структура харчування в цій 

країні є однією з найкращих серед країн Центральної та Східної 

Європи. В 2011 році середньостатистичний чех споживав м'яса усіх 

видів – 78 кг, риби – 6,7 кг, 16,4 кг сирів, 90 кг молокопродуктів, 4,9 кг 

масла, 16,3 кг олії, 37 кг цукру, 81 кг овочів, 65 кг картоплі, 104 кг 

хліба, круп'яних та борошняних виробів [3, c. 76]. Середні витрати на 

продовольство становить біля 22%, хоча у непрацюючих громадян 

наближаються до 25% усіх витрат домогосподарств. 

Конкуренція та державне регулювання, в тому числі обумовлена 

вимогами ЄС, змушує приділяти значну увагу питанням якості та 

безпечності продуктів харчування. Якість продуктів харчування є 

більше питанням конкуренції, тоді як безпека – державного 

регулювання, нагляду та контролю. Якісні продукти харчування 

проходять, як правило, необов‘язкову державну або незалежну 

сертифікацію, та позначаються на пакуванні специфічними знаками. 

Серед основних із них: 

 "Клас" (чеськ. – Klasa) – знак запроваджено Міністерством 

сільського господарства у 2003 році для відзначення якісних продуктів 

харчування. Станом на 2012 рік цей знак присвоєно 1218 продуктам 

220 виробників. З метою пропаганди продуктів із знаком "Клас" 

держава витрачає близько 140 млн. Кч. щорічно. 

 "Регіональний продукт" – знак запроваджено спільно 

Міністерством сільського господарства, Аграрною палатою та 
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Продовольчою палатою у 2010 році для відзначення якісних продуктів 

з кожного із регіонів (країв) Чехії [3, c. 104] 

Одночасно на території Чехії, як країни ЄС, діють загальні 

правила присвоєння т. з. "охоронних товарних знаків": 

 "Гарантоване походження" (чеськ. – CHOP) – для позначення 

географічного місця виробництва вибраного продукту, причому усі 

фази виробництва мають відбуватись виключно в одній місцевості. 

Відомими є такі продукти з цим знаком: Чеський кмин, Жатецькек 

пиво, Носовицька квашена капуста, Погорелицькмй короп тощо. 

 "Гарантоване географічне походження" (чеськ. – CHZO) – для 

позначення продуктів, вироблених у певній місцевості, при чому ці 

продукти мають мати стійке реноме, історію, визнання та специфіку. 

Виробничі вимоги для цього знаку є дещо ліберальніші – достатньо 

щоб одна із фаз, "виробництво" або "переробка" відьувались у певній 

місцевості. Відомими продуктами з цим знаком є: Чеськобудейовицьке 

пиво, Будейовицьке пиво, Карловарські оплатки, Пардубицький 

пряник тощо. 

 "Традиційний спеціальний продукт" (чеськ. – ZTS)  для 

позначення продуктів, що виробляються з традиційної сировини, за 

традиційною технологією. При цьому "традиційність" охоплює період 

не менше 25 років. Відомими продуктами з цим знаком є: Ловецька 

ковбаса, Шпічкові сосиски, Шпекачка, Ліптовська ковбаса, Празька 

шинка тощо. 

Окрім цього, в рамках напрямку (осі) I загальної для країн ЄС 

Програми розвитку села, відбувається стимулювання виробництва і 

споживання т. з. "біопродуктів". Дефініція "біопродуктів" не є 

тотожною "органічним продуктам", однак якісні параметри є суттєво 

кращими від "звичайних" продуктів. Основні групи біопродуктів це 

молочні, хлібобулочні продукти, овочі, дитяче харчування. Ринок цих 

товарів становить у ЧР біля 2,1 млрд. Кч, і за експертними оцінками 

становить біля 45% роздрібної торгівлі продуктами харчування. 

Безпечність продуктів харчування є однією з важливих та 

динамічних складових чеської аграрної політики. Здійснюється вона 

відповідно до Стратегії забезпечення безпеки продуктів харчування 

на 2010-2013 роки. Зокрема, в рамках впровадження Стратегії 

здійснюються моніторинги: 

 Моніторинг забруднюючих елементів в продуктах та 

продуктових ланцюгах. Він здійснюється низкою наукових та науково-

дослідних установ на умовах дослідницьких проектів; 

 Моніторинг Державної сільськогосподарської та продовольчої 

інспекції, що здійснюється відповідно до щорічного плану діяльності 
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цієї інституції. Окремо ця інспекція, після т. з. ментолового скандалу, 

відстежує безпечність спирту та алкогольних виробів 

 Моніторинг ветеринарної служби, який охоплює виробничу 

фазу в тваринництві, корми, переробку та імпорт продукції 

тваринництва; 

 Моніторинги галузевих науково дослідних установ: 

рослинництва, рибальства, мисливства і лісового господарства, кормо 

виробництва тощо. 

З метою формування методологічної бази моніторингів та їх 

координації в Чехії створено низку науково-консультативних рад і 

сформовано систему навчання та підвищення кваліфікації відповідних 

інспекторів. 

Важливе значення у відстеження безпеки продуктів харчування 

належить інформуванню населенню. Чеське право надає споживачам 

виняткові можливості отримувати вичерпну інформацію про безпеку 

та якість продуктів харчування. З метою поширення та обміну 

інформації про безпеку продуктів харчування створено Інформаційний 

центр безпеки продуктів (чеськ. – ICBP), який оперує двома WEB 

сторінками: www.bezpecnostpotravin.cz, www.viscojis.cz. Чеська 

республіка понад десять років активно співпрацює з Європейським 

органом безпеки продовольства (англ. - European Food Safety Authority 

– EFSA) [4]. В рамах співпраці сформовано Контактні групи, 

Платформу обміну інформацією, імплементовано співпрацю понад 20 

інституцій із ЧР та центральних органів ЄС. 

Досвід, теоретичні та практичні напрацювання чеської аграрної 

економіки в напрямках якості та безпеки продуктів харчування є 

важливими не лише для розуміння процесів, які відбуваються у 

сільському господарстві країн Європи, але й можуть бути використані 

при формуванні національної програми забезпечення безпеки 

продуктів харчування в Україні. 
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Оцінку стану продовольчої безпеки здійснено відповідно до 

Методики визначення основних індикаторів продовольчої безпеки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 

№ 1379 «Деякі питання продовольчої безпеки» [1]. 

Індикатор 1. Добова енергетична цінність раціону людини. У 

2012 році середньодобова поживність раціону українця становила 2954 

ккал, що на 18% перевищує граничний критерій (2500 ккал). 

Порівняно із 1990 роком споживання калорій населенням України 

зросло на 18% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка калорійності середньодобового споживання 

продуктів харчування населенням України у розрахунку на одну 

особу, ккал на добу* 
* за даними Державної служби статистики України [2] 



 80 

При цьому, як і у попередні роки, основну частину калорій 

українці споживали разом із продукцією рослинного походження. 

Натомість лише 28% середньодобового раціону забезпечується за 

рахунок споживання продукції тваринного походження, що на 39% 

нижче за встановлений пороговий критерій. 

Індикатор 2.  Достатність споживання окремого продукту. 

Оптимальною вважається ситуація, коли фактичне споживання 

продуктів харчування особою впродовж року відповідає раціональній 

нормі (орієнтовний набір основної продовольчої сировини і харчових 

продуктів забезпечення у середньому на душу населення України на 

2005-2015 роки), тобто коефіцієнт співвідношення між фактичним і 

раціональним споживанням дорівнює одиниці. 

У 2012 році в Україні, порівняно з попередніми роками, 

фактичне споживання основних видів продукції за 50% позицій 

знаходилось вище або на рівні раціональних норм (по хлібопродуктам, 

яйцям, овочам та баштанним, картоплі та олії). Стабільною є 

позитивна динаміка лише відносно двох груп продуктів: 

хлібопродуктів та картоплі (крім 1995 р.) (табл. 2). 

Однак, фактичне споживання за окремими продовольчими 

групами, що перевищує раціональну норму, є свідченням 

незбалансованості харчування населення, яке намагається забезпечити 

власні енергетичні потреби за рахунок більш економічно доступних 

продуктів. Як і в попередні роки зберігається відставання фактичного 

споживання від раціональної норми: молока і молокопродуктів – на 

43%, плодів, ягід і винограду – на 41%, м'яса і м'ясопродуктів – на 

32%, риби та рибопродуктів – на 42%, цукру – на 1%.  

Слід відзначити, що невідповідність фактичного споживання 

продукції тваринного походження (крім яєць) раціональним нормам 

споживання пов‘язана, перш за все, із зменшенням поголів‘я худоби та 

зменшенням виробництва продукції на одну особу. 

Індикатор 3.  Достатність запасів зерна у державних ресурсах. 

На початок 2012 року у державному інтервенційному фонді 

обліковувалося 1558 тис. тонн, обсяг середньорічного внутрішнього 

споживання населенням хліба і хлібопродуктів у перерахунку на 

зерно, за даними статистики, становив 6730 тис. тонн. Виходячи з 

цього, індикатор достатності запасів зерна склав 23 відсотки, що 

узгоджується із положеннями Закону України «Про державну 

підтримку сільського господарства України» [3], статтею 9 якого 

визначено, що державний інтервенційний фонд має бути сформованим 

у обсязі не менше  20 відсотків від внутрішнього споживання [4].   
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Таблиця 2 

Розрахунок індикатора достатності споживання продуктів 

харчування (на особу на рік, кілограмів) 

Вид продукції 

Раціо-

нальна 

норма 

(розра-

хунки МОЗ 

України)   

Фактичне споживання* 
Індикатор достатності 

споживання 

1995 

рік 

2000 

рік 

2012 

рік 

1995 

рік 

2000 

рік 

2012 

рік 

Хліб і хлібопро-дукти (у 

пере-рахунку на 

борошно) 

101,0 128,4 124,9 109,4 1,271 1,237 1,083 

М'ясо і м'ясо-продукти 80,0 38,9 32,8 54,4 0,486 0,410 0,680 

Молоко і молоко-

продукти 
380,0 243,6 199,1 214,9 0,641 0,524 0,566 

Риба і рибо-продукти 20,0 3,6 8,4 13,6 0,180 0,420 0,680 

Яйця (шт.) 290 171 166 307 0,590 0,572 1,059 

Овочі та баштанні 161,0 96,7 101,7 163,4 0,601 0,632 1,015 

Плоди, ягоди та 

виноград 
90,0 33,4 29,3 53,3 0,371 0,326 0,592 

Картопля 124,0 123,8 135,4 140,2 0,998 1,092 1,131 

Цукор 38,0 31,6 36,8 37,6 0,832 0,968 0,989 

Олія  рослинна всіх 

видів 
13,0 8,2 9,4 13,0 0,631 0,723 1,000 

* за даними Державної служби статистики України [2] 

 

Індикатор 4. Економічна доступність продуктів харчування. 

За даними Державної служби статистики України, у 2012 році 

сукупні витрати домогосподарств становили 3591,76 грн. на місяць, 

що на 3,9% більше проти попереднього року. Із загальної суми 

домогосподарства витрачали на харчування 1929,19 грн. на місяць 

проти 1892,86 грн. у 2011 році.  

Таким чином, індикатор доступності продуктів харчування у 

минулому році становив 53,7% при його 60-ти відсотковому 

граничному критерії. Порівняно із попереднім роком цей показник 

покращився на 1 відсотковий пункт.  

Індикатор 5. Ємність внутрішнього ринку окремих продуктів 
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Індикатор ємності внутрішнього ринку розраховується як 

добуток річного споживання певного продукту на душу населення та 

середньорічної чисельності населення, і є важливою складовою для 

складання балансів попиту і пропозиції та визначення  продовольчої 

незалежності за окремим продуктом. 

Порівняно з 1995 роком у 2012 році відбулося збільшення 

ємності внутрішнього ринку за такими групами продовольства: «м'ясо 

і м‘ясопродукти» - на 23,4%, «риба та рибопродукти» - на 233,3%, 

«яйця» - на 57,7%, «овочі та баштанні» - на 49,1%,  «плоди, ягоди та 

виноград» – на 40,8%,  «цукор» - на 5,0%, «олія» - на 39,9% (табл. 3).  

 

Таблиця 3 

Оцінка ємності внутрішнього ринку, тис. т 

Вид продукції 

Ємність внутрішнього ринку 

фактична за умови дотримання 

раціональних норм споживання 

1995 рік 2000 рік 2012 рік 

2012р. 

у % до 

1995р 1995 рік 2000 рік 2012 рік 

Хліб і хлібо-

продукти (у 

перерахунку 

на борошно) 

6641,9 6173,8 4992,3 75,2 5224,6 4992,4 4609,0 

М'ясо і м'ясо-

продукти 
2012,2 1621,3 2482,5 123,4 4138,3 3954,4 3650,7 

Молоко і 

молоко-

продукти  

12601 9841,5 9806,7 77,8 19656,8 18783,3 17340,8 

Риба і рибо-

продукти 
186,2 415,2 620,6 333,3 1034,6 988,6 912,7 

Яйця  512,1 474,5 807,7 157,7 866,5 827,9 764,4 

Овочі та 

баштанні 
5002,1 5027,0 7456,5 149,1 8328,3 7958,2 7347,0 

Плоди, ягоди 

та виноград 
1727,7 1448,3 2432,3 140,8 4655,6 4448,7 4107,0 

Картопля 6404,0 6692,8 6397,8 99,9 6414,3 6129,3 5658,6 

Цукор 1634,6 1819,0 1715,8 105,0 1965,7 1878,3 1734,1 

Олія  рослинна 

всіх видів 
424,2 464,6 593,2 139,9 672,5 642,6 593,2 

 

Разом з тим, найбільше відхилення між фактичною ємністю 

ринку та розрахованою за раціональними нормами споживання 

встановлено по таким групам продовольства: «м'ясо і м‘ясопродукти», 

«молоко і молокопродукти», «плоди, ягоди та виноград». 



 83 

Індикатор 6. Продовольча незалежність за окремим продуктом 

Задоволення потреб населення у продовольстві, у межах його 

купівельної спроможності, у 2011 році, як і у попередні роки,  

здійснювалося, в основному, за рахунок продукції вітчизняного 

виробництва (табл. 4).  

Таблиця 4 

Розрахунок імпортозалежності за групами продовольства, тис. т 

Вид продукції 
Імпорт продуктів  Ємність внутрішнього ринку 

Відсоток імпор-

тозалежності, % 

1995  2000  2012  1995 2000  2012  1995 2000 2012 

Хліб і хлібопродукти (у 

перерахунку на 

борошно) 

200 1010 228 6641,9 6173,8 4992,3 3,0 16,4 4,6 

М'ясо і м'ясопродукти 19 38 423 2012,2 1621,3 2482,5 0,9 2,3 17,0 

Молоко і молокопро-

дукти 
58 50 410 12601 9841,5 9806,7 0,5 0,5 4,2 

Яйця 5 2 4 512,1 474,5 807,7 1,0 0,4 0,5 

Овочі та баштанні 41 29 213 5002,1 5027 7456,5 0,8 0,6 2,9 

Плоди, ягоди та вино-

град 
309 179 1171 1727,7 1448,3 2432,3 17,9 12,4 48,1 

Картоп-ля 126 11 23 6404 6692,8 6397,8 2,0 0,2 0,4 

Цукор 123 177 10 1634,6 1819 1715,8 7,5 9,7 0,6 

Олія рослинна всіх 

видів 
- - 231 424,2 464,6 593,2 - - 38,9 

 
Найбільш уразливими позиціями, з точки зору 

імпортозалежності залишаються позиції «плоди, ягоди та виноград» та 

«олія рослинна всіх видів». Частка імпорту за цими групами у 

загальному споживанні відповідно становить 48,1 та 38,9% при 30-ти 

відсотковому пороговому критерії цього індикатора. 

Індикатор 7. Диференціація вартості харчування за 

соціальними групами. 

У 2012 році 20 відсотків домогосподарств з найбільшими 

доходами в середньому витрачали на харчування 2660,39 грн. на 

місяць, а 20 відсотків домогосподарств з найменшими доходами – 

1447,43 грн. 

Коефіцієнт диференціації вартості харчування за соціальними 

групами становив 1,8 проти 1,6 у 2011 році, тобто впродовж 

досліджуваного періоду відбулося посилення диференціації 

соціальних груп за показником продовольчих витрат.  

Висновок. Стан продовольчої безпеки України за більшістю 

показників задовольняє встановлені порогові значення та норми, однак 

його не можна характеризувати як стабільно позитивний. 
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Розвиток екологічного виробництва в Україні знаходиться в 

зародковій стадії і залежить від законодавчого, організаційного, 

фінансового та інформаційного забезпечення. Саме з відміченими 

сферами та початковою стадією процесу екологічного виробництва і 

пов‘язані основні його розвитку в Україні. Натомість в Європейському 

Союзі сформовані певні традиції, є достатній досвід і напрацювання, а 

відповідно і свої проблеми, які в майбутньому можуть бути 

характерними і для вітчизняного сільського господарства.   

Ситуація на глобальному ринку органічної продукції, зростання 

попиту на неї, розробка і прийняття стратегії розвитку Європейського 

Союзу «Європа 2020» значно інтенсифікували останнім часом роботу 

Європейської комісії та інших органів Євросоюзу з вдосконалення 

виробництва і сертифікації екологічної продукції.  В цьому напрямку 

за 2012-213 роки створено спеціальну керівну групу, розширену 

дорадчу групу з екологічного сільськогосподарського виробництва, 

підготовлено спеціальні рапорти та проекти вдосконалення існуючого 

законодавства, проведено багато різних слухань, консультацій, 

конференцій, конгресів.  Результатом цього очікується прийняття в 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
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2014-2015 роках відповідних рішень Європарламенту і Ради Європи і 

впровадження з 2016 року нового законодавств в сфері екологічного 

виробництва. 

Проведені заходи дозволити ідентифікувати основні проблеми 

стосовно екологічного виробництва в Європейському Союзі. В їх 

сукупності ключовими визнано [2]: 

1) проблеми, пов‘язані з конкурентоздатністю європейських 

виробників екологічної продукції; 

2) проблеми, пов‘язані зі стандартами, зокрема їх впровадженням 

і актуалізацією; 

3) проблеми, пов‘язані з довірою споживачів. 

Перший блок проблем стосується внутрішнього і зовнішнього 

ринків. Щодо внутрішнього ринку, то основними з них є високий 

рівень внутрішньої конкуренції, оскільки, за винятком молока, 

пропозиція екологічної продукції покриває наявний попит, який є 

відносно низьким Високі ціни на екологічну продукцію стримують 

попит на неї. Разом з тим, дослідження показують, що 77,5 % 

європейців готові заплатити за екологічну продукцію більше, ніж за 

звичайну, в тому числі 51,2 % з них готові заплатити на 15-15% 

більше. Серед проблем внутрішнього ринку виділяють також 

недостатньо організовану мережу дистрибуції екологічних продуктів; 

слабку підтримку виробниками наукових досліджень, створення і 

розвитку нових товарів; не достатню доступність окремих засобів для 

сільськогосподарських виробників, які трансформують господарства в 

екологічні, зокрема насіння, кормів, молодняка тварин. Надмірне 

адміністрування перешкоджає дрібним фермерам інтегруватися в 

схему екологічного виробництва Європейського Союзу. 

Серед інших внутрішніх проблем доцільно виділити певні 

перешкоди в сертифікації, контролі і бюрократизм стосовно дрібних 

товаровиробників. Відмітимо, що великі виробники можуть 

здійснювати вплив на органи сертифікації продукції, оскільки така 

сертифікація є платною. 

Основними зовнішніми проблемами конкурентоздатності 

виробників екологічної сільськогосподарської продукції є: переважно 

значно нижчі сертифікаційні вимоги і рівень контролю (стосується і 

України), що створює конкуренцію виробникам екологічної продукції 

з Євросоюзу; короткий період адаптації в третіх країнах; проблеми із 

взаємним визнанням рівнозначності норм і стандартів і необхідністю 

багатосторонноcті угод; часто надто ускладненим процесом експорту в 

інші країни, недостатньою поінформованістю експортерів екологічної 
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продукції стосовно переліку країн з подібними системами 

сертифікації, наявності пунктів сертифікації тощо.  

Проблеми, пов‘язані зі стандартами екологічного виробництва в 

Європейському Союзі, стосуються відмінної інтерпретації права в 

різних країнах, надто багатьма відхиленнями від загальноприйнятих 

норм і правил, відсутністю гармонізації результатів досліджень щодо 

залишків пестицидів та хімічних сполук в продуктах. Особливою є 

проблема узгодженості екологічної продукції з продукцією, 

вирощеною на основі ГМО та її маркування, оскільки останнє є 

важливою умовою ідентифікації саме екологічної продукції.  В цьому 

контексті багато уваги останнім часом приділяється можливостям і 

потребам розширити законодавство в нових сферах застосування 

екологічних продуктів, зокрема в харчуванні, виробництві косметики, 

текстилю та годівлі домашніх тварин, стосовно окремої продукції, 

зокрема вовни та шкіри. Потребують вдосконалення стандартизація та 

відповідна оцінка і таких сферах як переробка та торгівля 

екологічними продуктами.  

Необхідність дотримання стандартів потребує посилення 

контролю екологічного виробництва. Відповідним розпорядженням 

Єврокомісії зразки для вмісту несанкціонованих речовин 

відбиратимуться в 5%, додатковий контроль, як і не заплановані 

додаткові інспекції, здійснюватиметься у 10% виробників екологічної 

продукції [4]. 

Третя група проблем екологічного виробництва стосується 

підвищення довіри споживачів. Ці проблеми сформували та 

ускладнюють різноманітність логотипів (крім уніфікованого) 

екологічної продукції, пріоритети окремих країн-членів союзу щодо 

національних логотипів над загальносоюзними, відмінні санкції щодо 

недотримання стандартів, відсутність відповідної інформації, зокрема і 

статистичних даних щодо ринку екологічної продукції. Їх вирішення в 

значній мірі стримується труднощами в оцінці сектора екологічної 

продукції, можливостями проведення глибокого економічного аналізу 

через відсутність достовірної і повної інформації, зокрема в сфері 

торгівлі.  

Налагодження відповідної комунікації, насамперед 

інформування про суть та значення екологічного виробництва 

залишається однією з важливих проблем щодо екологічного 

виробництва. Це в цілому стосується всієї Спільної аграрної політики 

ЄС. Відповідно до проведених досліджень (2009 р.) лише 41% 

громадян ЄС поінформовані про CAП, хоча переважна більшість 

громадян ЄС (90%) вважає, що сільське господарство та сільські 
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території є важливими для майбутнього Європейського Союзу [1].  

Саме тому в 2010 році прийнята Зовнішня Комунікаційна стратегія на 

2010-2014 рр., головною метою якої є підвищити рівень 

інформованості громадян спільноти про CAП і її переваги. 

Вирішення відмічених проблем передбачається завдяки 

реалізації пропозицій Європарламенту [3], які повинні забезпечити:  

  усунення перешкод на шляху сталого розвитку органічного 

виробництва в ЄС; 

  забезпечити справедливу конкуренцію та поліпшення 

функціонування внутрішнього ринку екологічної продукції; 

  збереження та покращення споживчої довіри населення до 

екологічних продуктів. 

Такі пропозиції узгоджені в рамках стратегії «Європа 2020» і 

здатні забезпечити сектор екологічного виробництва більш 

конкурентоздатним та ефективним. 
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Представники української наукової школи фізичної економії 

першоосновою економічного життя вважають сонячну енергію, що 

засвоюється рослинами через фотосинтез. Ця енергія далі стає 

продуктами харчування, відтак рухається артеріями суспільства, 

споживається людьми і є, власне, абсолютною вартістю. Така вартість, 

на їх думку, може бути отримана лише у сільському господарстві, 

оскільки джерелом, що зумовлює енергетичну працездатність людей, є 

спожита енергія сонця у вигляді продуктів харчування. Тому 

поглиблене вивчення і впровадження засад наукової школи фізичної 

економії сприятиме екологічно збалансованому розвитку аграрної 

сфери. Як відомо, засновником української наукової школи фізичної 

економії є видатний український вчений Сергій Подолинський. У 

роботі «Праця людини та її відношення до розподілу енергії» він 

запропонував ідею енергетичного бюджету людства, чим заклав 

основи методології аналізу глобального рівня господарювання, 

розкриваючи можливості нового поняття «розподіл» стосовно  

процесів і явищ енергетики, дослідив циркулювання енергетичних 

потоків у сфері виробництва і буття і з цих позицій довів, що 

землеробство є найефективнішим способом корисної праці, яка 

забезпечує акумулювання сонячної енергії на Землі [7; 288 с.]. В 

подальшому його ідеї розвинув Володимир Вернадський, вчення якого 

розвивалося в теорії збалансованого розвитку екологосоціо-

господарських систем, а саму назву «фізична економія» у ХХ ст. 

сформулював Микола Руденко [1]. Вчений наголошував, що фізична 

економія є основою, на якій мають ґрунтуватися прикладні економічні 

науки. 

Сергій Подолинський називає землеробство найкращим видом 

корисної праці, яка зберігає сонячну енергію на земній поверхні. 

«Завдяки застосуванню людської праці, – писав С. Подолинський, – 

десятина землі могла зберегти в матерії рослинності, що її вкриває, у 

десять або у двадцять разів більше енергії, ніж раніше» [4; 236 с.]. За 

його словами, лише правильне землеробство найкраще забезпечує 

збільшення збереження сонячної енергії на земній поверхні. Оскільки 
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в сільському господарстві основним засобом виробництва є земельні 

ресурси, то застосування головних принципів фізичної економії 

сприятиме не лише раціональному збереженню енергії, а й 

землекористування. Сьогодні під раціональним землекористуванням 

розуміють не лише використання землі за прямим призначенням, а й її 

охорону. При цьому виділяють дві основні проблеми охорони землі: 

охорона від виснаження (економічну) та охорону від забруднення. 

Важко не погодитися з В. О. Шевчуком, який вбачає важливу 

матеріальну передумову потенційного глобального лідерства України 

в її чорноземах [9; 447 с.], оскільки жодна країна світу не має такого 

невичерпного багатства. Україна володіє сукупністю матеріальних 

благ, що мають бути збереженими для нащадків, тобто тих благ, що є 

визначальними і безальтернативними для забезпечення людського 

існування і життєдіяльності. Цими благами насамперед є природні 

ресурси, які людство неспроможне нічим замінити: зерно, гумус, 

солома, худоба, гній [8; 18 с.]. Водночас в аграрному секторі 

формується лише біля 12-13 % ВВП України. Тому завданням 

реформування реального сектору економіки сьогодні є визнання 

сільського господарства пріоритетною сферою економічної діяльності. 

Тільки воно дає найважливіший для забезпечення людської 

життєдіяльності ресурс – продовольство. Таким чином, реформуванню 

сільського господарства повинні підпорядковуватися всі структурні 

зміни в розвитку національної економіки усіх галузей економіки. 

Пріоритети мають бути надані реформам сприятливих для сільського 

господарства галузей. 

Микола Руденко вбачає у сільському господарстві джерело 

додаткової вартості – «де народжується нова матерія, а разом із новою 

матерією – нова енергія». Це відбувається лише в процесі фотосинтезу 

– тобто на пшеничній ниві» [10; 3 с.]. Проявом додаткової матерії, на 

його думку, є нарощування органічної речовини, що має місце лише у 

сільському господарстві. Економічний заповіт Миколи Руденка 

містить заклик «мислити космічно». Учений заповідає і відповідну 

цьому мисленню практику господарювання, а саме: якомога більше 

фінансів «вливати» в землеробство, бо наше збагачення відбувається 

тільки тут. Адже відомо, що засіяна нива за нормальних умов подвоює 

вкладені в землеробство кошти. Український вчений наголошує, що ми 

тут маємо справу з багатством абсолютним, а не відносним, тобто з 

нарощуванням нової матерії, отже й новітньої енергії, що є прибутком 

насамперед космічним, а не лише бухгалтерським. Отримана 

абсолютна додаткова вартість потім через працю втілюється в інших 

галузях економіки, зокрема в промисловості [10; 3 с.]. 
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Мислити космічно для Миколи Руденка – це найперше вбачати 

руку Господню у творенні всього, а відповідно гуманне і мудре 

ставлення людини до сотвореного Бог Сонця, яким є Христос. За 

словами вченого, сонце має необмежені енергетичні можливості – 

треба навчитися їх використовувати. Закономірності Енерґії Проґресу, 

яка годує і веде до неба, Микола Руденко намагався пояснити за 

допомогою біблійного уривка про п‘ять хлібин Христових, якими 

Господь нагодував п‘ять тисяч людей. Він розумів, що Світло, яке 

надходить із Космосу, – то сам Христос. Так це розуміли творці 

Євангелія. П‘ять енерґетичних одиниць, втілених у злаках – то і є п‘ять 

хлібин Христових, або п‘ять пальців Космосу. Зігнуті два пальці 

донизу – це, вважає вчений, солома. Три пальці, стулені докупи, – це 

Трійця — тобто Бог в єдиному, якого розумно вбачати в зерні. А 

знамення хреста, яким людина засвідчує свою віру, є знаком вічної 

сонячної Додатковості [10; 147-149 с.].  

Ці фундаментальні положення учений кладе в основу подолання 

кризи в українській економіці та обґрунтування і втілення 

національної економічної стратегії. Головну мету Микола Руденко ще 

2002 року вбачав у тому, аби до 2012 року довести продуктивність 

землеробства до 100 мільйонів тонн товарного збіжжя на рік. Микола 

Руденко наголошує на необхідності підвищення продуктивності 

хліборобства і доводить потребу збільшити та максимально здешевити 

кредитування сільського господарства, забезпечувати 

сільгоспвиробників так, як забезпечують армію під час війни. 100 

мільйонів тонн товарного зерна у свою чергу стають конкретною 

основою досягнення найактуальніших для України цілей. 

«…Проблеми газу й нафти відпадуть самі собою», – стверджує вчений 

[10; 4 с.]. 

У той же час логіка ринку (причому його практика, а не теорія) 

в економічно розвинених країнах призвела до запровадження та 

узаконення енергетичного перерозподілу між селом і містом у вигляді 

фінансових дотацій селу. Якраз у цьому й полягає феномен збагачення 

багатих країн та занурення бідних у все більші злидні. Микола 

Руденко попереджає: так буде доти, доки в бідних державах не запанує 

розум. І підкреслює: це найперше стосується України [10; 4 с.]. 

Сьогодні актуальною проблемою є формування в Україні 

економіки сталого розвитку, яка передбачає екологічно збалансоване 

природокористування. Це стосується насамперед аграрного сектору.  

Водночас політика фінансової підтримки нарощування 

зерновиробництва, яка здійснюється Міністерством аграрної політики 
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та продовольства України, є абстрагованою від цих вимог, тобто не 

враховує цих пріоритетів. Ця політика, як відомо, націлена на: 

• збільшення обсягів фінансування державних цільових 

програм; 

• запровадження нових механізмів кредитування; 

• посилення ролі Аграрного фонду у фінансуванні виробництва 

через механізми заготівлі майбутнього урожаю (строкові контракти); 

• стимулювання залучення коштів на вітчизняних та 

закордонних (ІРО) фондових ринках; 

• стимулювання приватних інвестицій (акціонування); 

• податкове стимулювання; 

• розвиток агрострахування. 

Сьогодні 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 [3]. 

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 отримання статусу «головної житниці світу». 

Проте корумпованість минулої влади зумовила гальмування розвитку 

даної галузі. Так, у 2013 році на підтримку усіх напрямків сільського 

господарства було направлено понад мільярд гривень прямих дотацій. 

При середній сумі хабара в 20% втрати від корупції перевищили 200 

мільйонів гривень.. 

Дотації в Україні отримують лише «вибрані» підприємства, 

власники яких змогли домовитися з чиновниками. За словами 

агровиробників, – «Отримати належні гроші звичайним виробникам 

практично нереально – рішення про направлення дотацій приймається 

на підставі ряду малозрозумілих критеріїв». Неофіційно фермери 

кажуть, що отримати підтримку можна за «відкат» у 15-25% від суми, 

що виділяється. Хабарництво і злодійство при розподілі бюджетних 

дотацій сільгоспвиробникам – усталена практика. Гроші, які повинні 

використовуватися для розвитку агросектору, осідають в кишенях 

чиновників [3]. 

Ефективне виконання Програми «Зерно України – 2015» і 

одержання задекларованих показників (табл. 1) є можливим лише при 

докорінній зміні системи розподілу дотацій, створення  її прозорою і 

підконтрольною учасникам ринку, розробці ясних недвозначних 

критеріїв участі в програмах держпідтримки, полегшенні виробникам 

доступ до фінансових ресурсів. Лише при виконанні таких умов 
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сільське господарство, в тому числі і зернове господарство, отримає 

потужний імпульс до розвитку. 

 

Таблиця 1 

Прогнозні показники виробництва зерна в 2015 та 2017 роках [5] 

Культура 

2015 рік 2017 рік 

Площа 

посіву, 

тис. га 

Урожай-

ність, ц/га 

Валовий 

збір, 

тис. тонн 

Площа 

посіву, 

тис. га 

Урожай-

ність, ц/га 

Валовий збір, 

тис. тонн 

  Зернові —    

   всього 
16209 43,8 71006 16209 49,4 80000,0 

Пшениця 

озима 
6000 45,2 27121 6000 51,6 30960 

Тритикале 500 46,6 2330 500 52,1 2605 

Жито озиме 300 39,8 1194 300 44,6 1338 

Ячмінь 

озимий 
1200 40,8 4901 1200 42,8 5136 

Ячмінь ярий 2200 36,0 7926 2200 37,6 8272 

Овес 320 30,7 982,4 320 34,3 1097,6 

Пшениця яра 300 34,6 1038 300 38,7 1161 

Горох 320 32,8 1049,6 320 36,6 1171,2 

Кукурудза 4000 54,7 21863 4000 60,7 24280 

Гречка 300 19,9 597 300 22,3 669 

 

Таким чином, сьогодні особливо актуальним питанням є 

вирішення проблем у аграрній сфері. Разом із ними все більшої 

актуальності й розвитку набувають ідеї фізичної економії. Поєднання 

підходу Миколи Руденка і положення Володимира Вернадського про 

вічність живого і розумного забезпечить збалансований розвиток 

суспільства, в тому числі й аграрної сфери. 

 

Література 

 

1. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми 



 93 

теорії: Монографія  / Л. С. Гринів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

ім. І.Франка, 2001. – 240 с. 

2. Гринів Л. С. Розвиток ідей В.І. Вернадського в новітній 

економічній науці / Л. С. Гринів // Вісник НАН України . – 07/2013. – 

№ 7. – С. 44-52.  

3. Основные коррупционные схемы в украинском аграрном 

секторе [Електронний ресурс] : / Иван Зайцев // ЛIГАБiзнесIнформ. 

нформационное агентство. – 03.03.2014. – Режим доступу до журн.: 

http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/stati/2701928-osnovn yekorruptsionnye 

skhemy-v-ukrainskom-agrarnom sektore.htm/section1/. — Назва з екрана.  

4. Подолинський С. А. Вибрані твори / С. А. Подолинський // 

[упоряд. передмови і примітки Л.Я. Корнійчук];  Київський 

національний економічний університет. -  К. : [б. в.], 2000. – 326 c. 

5. Програма ―Зерно України – 2015‖. – К.: ДІА, 2011. – 48 с. 

6. Руденко М. Энергия прогресса. Очерки по физ. Экономии. 

пер. с укр. / Микола Руденко. – К.: Михайлюта А. А. , 2010. – 544 с. 

7. Савченко Є. В. Оцінка ефективності використання енергії 

сонця в аграрному виробництві з позицій теорії фізичної економії / 

Савченко Є. В. // Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. 

М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія 

«Люкс», 2013. - № 1 (21), том 2. – С. 287 -293.  

8. Саблук П. Т. Фізична економія – об‘єктивна умова 

розвитку національної економіки України   засади  збалансованого 

розвитку агросфери (до 150-річчя від дня народження 

В.І. Вернадського) / П. Т. Саблук // Фізико-економічні засади  

збалансованого розвитку агросфери (до 150-річчя від дня народження 

В. І. Вернадського) : зб. Матеріалів між нар. наук.-практ. конф., 11 

квіт. 2013 р., Київ / відп. ред. Ю. О. Лупенко. – К. :ННЦ ІАЕ, 2013. – 

С. 18-28. 

9. Шевчук В. О. Фізико-економічне осягнення місії України  / 

В.О. Шевчук // Фізична економія у вимірах теорії і практики 

господарювання: колективна монографія / за ред. Ю. П. Лупенка. – К.: 

ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2013. – С.445-449.  

10. Шевчук В. Відкрити Миколу Руденка-економіста / 

В. Шевчук // Схід : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк: 

ТОВ «Східний видавничий дім» - 2006. - N 6. - С. 3-6. 

 

http://liga.net/
http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/stati/2701928-osnovn%20yekorruptsionnye%20skhemy-v-ukrainskom-agrarnom%20sektore.htm/section1/
http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/stati/2701928-osnovn%20yekorruptsionnye%20skhemy-v-ukrainskom-agrarnom%20sektore.htm/section1/


 94 

АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Е.М. Карпенко, доктор экономических наук, профессор 

В.М. Карпенко, кандидат технических наук, доцент 

Белорусский государственный аграрный  

технический университет 

emkarpenko@mail.ru 

 

По данным на 2010 г. Европейский рынок органических 

продуктов составлял 19,7 млрд. долл. США [2]. Это второй по 

величине рынок органических продуктов в мире. Крупнейшим рынком 

органических продуктов в 2011 г. остается Германия с товарооборотом 

в размере 6,9 млрд. евро (рисунок 1). За ней следует Франция (3,8 

млрд. евро) и Великобритания (1,9 млрд. евро). У Франции, 

Великобритании и Италии, более чем 70-процентная доля продаж. 

 
Рис. 1. Европейские страны с наибольшим рынком органической 

продукции в 2011 г., млн. евро [3] 

 

Рынок Германии включает почти одну треть региональных 

доходов и показывает устойчивый рост (рисунок 2).  

Однако, максимальное в Европе потребление органических 

продуктов приходится на скандинавские и альпийские страны. В 

Дании самая высокая доля продаж на рынке органических продуктов и 

составляет более 7% продаж от всех продуктов питания. 

Несмотря на то, что площадь органических земель ежегодно 

увеличивается по всей Европе, основной спрос сконцентрирован в 

западных и североевропейских странах. Большая часть производства 

органических продуктов в Испании, Греции и Португалии 

mailto:emkarpenko@mail.ru
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ориентирована на экспорт. Это в основном органические фрукты, 

овощи, травы, специи и оливковое масло. 

 

 
Рис. 2. Рост продаж органических продуктов питания в Германии 

в 2000-2010 гг., млн. евро [1-3] 

 

Наибольшая доля органических земель приходится на 

Фолклендские острова (более 35% от общей площади), Лихтенштейн 

(29%) и Австрию (20%). 

Среди европейских стран более чем десять процентов 

сельскохозяйственных земель являются органическими в 

Лихтенштейне, Австрии, Швеции, Эстонии, Швейцарии, Чешской 

Республике и Латвии. 

В Центральной и Восточной Европе небольшой, но растущий 

рынок органических продуктов. Подобно южной Европе, органические 

сельскохозяйственные культуры, главным образом, выращиваются для 

внешних рынков.  

Как уже отмечалось выше, в 2008-2009 гг. в мире наблюдалось 

снижение темпов роста органического рынка, что коснулось и Европы. 

С улучшением общих экономических условий и увеличением 

количества потребителей органических продуктов, уже во второй 

половине 2010 г. в Европе начался рост. В 2011 г. цены значительно 

выросли после двухгодичных низких урожаев для многих зерновых 

культур, это связано, прежде всего, с ограничением поставок в Европу. 

В некоторых странах нехватка поставки зерновых культур и 

некоторых овощей ощущалась и в 2012 г. Однако, в целом, в 2012 г. у 

основных участников рынка наблюдалось продолжение роста 

органического рынка: Нидерланды объявили о росте рынка на 27%, а 

Италия и Франция на 11% и 10% соответственно. В Германии 

прогнозируемые темпы роста оценены в 10%. Ожидаются темпы роста 

с двузначным числом в Дании и Финляндии [3-4].  
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Анализ влияния состояния рынка органической продукции среди 

прочих факторов на продолжительность жизни населения на примере 

Германии. Исходные данные представлены в таблице 1.  

По итогам абсолютных сумм коэффициента корреляции для 

анализа были выбраны линейная и экспоненциальная модель, которые 

приведены в формулах (1-2): 

Таблица 1 

Исходные данные для корреляционно–регрессионного анализа 

Период 

Ожидаемая 

продолжительно

сть жизни при 

рождении (LE), 

всего лет 

ВНД на 

душу 

населе-

ния по 

ППС 

(GNI), 

долл. 

Доля органики в 

общей площади 

сельско-

хозяйственных 

земель ( ), % 

Расходы на 

здраво-

охранение на 

душу 

населения 

( ), долл. 

2000 78,0 25300 2,64 2386 

2001 78,1 23870 2,64 2399 

2002 78,2 22850 3,2 2609 

2003 78,3 25400 3,7 3207 

2004 78,42 30750 4,096 3526 

2005 79,3 34780 4,740 3625 

2006 79,5 37210 4,846 3747 

2007 79,7 39440 5,104 4230 

2008 79,9 42470 5,354 4716 

2009 80,1 42550 5,586 4724 

2010 80,3 43300 5,931 4654 

2011 80,4 44560 6,080 4875 

2012 80,6 44260 6,100 5106 

 

 

(1) 

, (2) 

где  – ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

(Life Expectancy), всего лет;  – валовой национальный доход на 

душу населения по ППС (Gross National Income), долл.;  – доля 

органики в общей площади сельскохозяйственных земель (Agricultural 

area organic);  – расходы на здравоохранение на душу населения 

(Health expenditure), долл. 

Регрессионный анализ показал незначительность третьего 

фактора, вследствие чего он был устранен из рассматриваемых 
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зависимостей. Для оставшихся факторов был проведен дальнейший 

регрессионный анализ с помощью пакета анализа MS Excel. 

Сокращенные результаты в виде отдельных показателей, приведены в 

сводной таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительная таблица результатов регрессионного анализа 

Фактор 

уравнения 

регрессии 

Линейная форма 

зависимости 

Экспоненциальная форма 

зависимости 

Значение 

пере-

менной 

t-

значе

-ние 

p-уро-

вень 

Значение 

пере-

менной 

t-

значе-

ние 

p-уро-

вень 

Общая статистика регрессионной модели 

Скорректи-

рованный 

коэффициент 

регрессии 

0,967 – – 0,968 – – 

Значение F-

статистики 
176,24 – – 180,09 – – 

Переменные регрессионной модели 

Y-пересечение 75,5010 329,6 0,00 4,3252 1512 0,00 

 0,0001 2,510 0,031 0,0000 2,535 0,03 

 0,3331 1,927 0,083 0,0042 1,950 0,08 

 

Анализ показателей регрессионной статистики и дисперсии 

позволили сделать следующие выводы: 

 статистическая значимость нормированного коэффициента 

детерминации превышает критическое значение (4,1) в двух моделях. 

Это означает, что по F-критерию построенная зависимость 

статистически значима, а само уравнение – достаточно качественно 

отражает динамику изменения зависимых переменных; 

 критическое значение, равное 1,81, превышает все 

показатели, наибольшее значение принадлежит Y-пересечению, 

наименьшее второму фактору. Таким образом, коэффициенты 

являются статистически значимыми и гипотеза об их равенстве нулю 

не подтверждается. 

Проверка общего качества модели и выбор формы зависимости 

проводится с использованием коэффициента детерминации R и 

скорректированного коэффициента детерминации R
2
.  

Из таблицы 2 видно, что наилучшими показателями 



 98 

характеризуется экспоненциальная форма зависимости, в которой 

вариация указанных факторов объясняет 96,8% вариации 

результативного показателя. 

Таким образом, построенное уравнение продолжительности 

жизни населения по данной форме зависимости, представленной в 

формуле (3), берется за основу для анализа Германии: 

 

. (

3) 

В результате проведенного корреляционно-регрессионного 

анализа нами установлена зависимость прогнозируемой 

продолжительности жизни при рождении в Германии от доли 

органических земель в общей площади сельхозугодий и затрат на 

здравоохранение (в % от ВВП). Эти факторы оказывают прямое 

положительное влияние на результирующий показатель, при этом 

влияние фактора затрат на здравоохранение в 2,3 раза превышает 

степень влияния первого фактора. Это объясняется, в первую очередь, 

достигнутым высоким уровнем освоения органических сельхозугодий 

– 6%, достаточным по опыту развитых стран для удовлетворения 

внутреннего спроса и осуществления экспорта. При этом такое 

соотношение не нарушает баланс удовлетворения потребности в 

доступных продуктах питания всех слоев населения, но дальнейший 

рост уменьшает степень положительного влияния на 

продолжительность жизни. Необходимо понимать, что рост 

органических земель ограничен тем размером, который не вызывает 

сокращение площади сельхозугодий, необходимых для обеспечения 

доступными продуктами питания населения со средним и низким 

уровнем дохода. Таким образом, в первую очередь государство 

должно решить вопрос продовольственной безопасности и «сытости» 

населения, после чего только возникнет спрос на товары с большей 

добавленной стоимостью и полезностью, какими и являются 

экологически чистые сельскохозяйственные продукты питания.  
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Сегодня органическое сельское хозяйство получило признание 

во всем мире. С каждым годом производство экологически чистой 

продукции растет, вместе с тем увеличиваются и площади  земель, 

занятых под органическое сельское хозяйство. Значительный рост 

таких земель наблюдается в странах Европы. Так, за последние 10 лет 

площадь земель, занятых под органическое сельское хозяйство 

удвоилась и составила в 2012 году около 11,2 млн га. Европейскими 

странами с наибольшей площадью органических земель являются 

Испания (1,6 млн га), Италия (1,2 млн га), Германия и Франция (около 

1 млн га).  

Что касается Республики Беларусь, то страна пока существенно 

отстает от своих европейских соседей. Всего в государстве 

сертификацию прошли не более десяти фермерских хозяйств. В 

основном это фермеры, занимающиеся выращиванием ягод и овощей 

на площадях в несколько гектаров. В органическое производство 

вовлекаются как государственные предприятия - учебное хозяйство 

БГУ (12 га), учебное предприятие «Вилейский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» (260 га), так и 

частные - КПХ «Лученок Органик Фарм» (12,3 гектара), агроусадьба 

«Малина» (5 гектаров), КФХ «ДАК» (60 гектаров).  

Таким образом, органическая продукция пока остается 

труднодоступной для белорусского потребителя, что связано с рядом 

причин. В первую очередь это отсутствие нормативно-

законодательной базы по производству органических продуктов 

питания. 

mailto:aleksmel@tut.by
mailto:nastya-ivn@yandex.ru
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Таблица 1 

Динамика земель под органическое сельское хозяйство 

в европейских странах, га 

Страна 

2012 2002 Темп 

при-

роста, % 

Органические земли Органические земли 

га % га % 

Австрия 533 230 19,7% 425 248 14,5% 25,4 

Бельгия 59 684 4,4% 29 118 2,1% 105,0 

Болгария 39 138 1,3% 500 0,0% 7 727,6 

Хорватия 31 904 2,4% 687 0,0% 4 543,9 

Кипр 3 575 2,4% 166 0,1% 2 053,6 

Чехия 488 658 11,5% 235 136 5,5% 107,8 

Дания 182 930 6,9% 174 350 6,6% 4,9 

Эстония 144 149 15,3% 30 552 4,4% 371,8 

Финляндия 197 751 8,7% 156 692 7,1% 26,2 

Франция 1 032 941 3,8% 517 965 1,9% 99,4 

Германия 1 034 355 6,2% 696 978 4,1% 48,4 

Греция 462 618 5,6% 77 120 0,9% 499,9 

Венгрия 130 609 3,1% 103 700 2,3% 25,9 

Италия 1 167 362 9,1% 1 168 212 8,9% -0,1 

Латвия 195 658 10,8% 16 934 0,7% 1 055,4 

Литва 156 539 5,4% 8 780 0,4% 1 682,9 

Нидерланды 48 038 2,5% 42 610 2,2% 12,7 

Норвения 55 260 5,1% 32 546 3,1% 69,8 

Польша 661 956 4,3% 53 515 0,3% 1 137,0 

Португалия 201 054 6,0% 91 005 2,4% 120,9 

Румыния 288 261 2,1% 43 550 0,3% 561,9 

Россия 126 848 0,1% 5 276 0,0% 2 304,2 

Словакия 166 700 8,8% 49 999 2,3% 233,4 

Словения 35 101 7,6% 15 000 3,1% 134,0 

Испания 1 593 197 6,4% 510 761 2,0% 211,9 

Швеция 477 685 15,6% 214 120 6,8% 123,1 

Швейцария 125 961 12,0% 102 642 9,6% 22,7 

Турция 523 627 2,2% 57 365 0,1% 812,8 

Украина 270 320 0,7% 164 449 0,4% 64,4 

Итого 11 151 991 2,3% 5805673 1,2% 92,1 
Источник: OrganicEurope [1] 
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Не так давно начали разрабатываться государственные 

программы по внедрению новой практики ведения сельского 

хозяйства, а также закон об органическом сельском хозяйстве, проект 

которого сейчас находится в разработке. Планируется, что документ 

четко определит понятие экологически чистой, органической 

продукции, а также закрепит единую узнаваемую маркировку 

здоровых и полезных продуктов. 

Вследствие того, что в республике не разработана 

законодательная база, отсутствует и государственная поддержка 

производителей органической продукции. Особенно актуален этот 

вопрос при переходном периоде, когда урожайность снижена до 

естественной, трудозатраты увеличены, а процесс сертификации еще 

не завершен. Следовательно, производитель не может продавать свою 

продукцию по более высокой цене и позиционировать ее на рынке как 

органическую.  

Переходный период обычно занимает несколько лет и требует 

значительных инвестиций. Исследования, проведенные в Ирландии, 

свидетельствуют, что стоимость перехода от обычного к 

биоорганическому сельскому хозяйству в среднем в стране составляет 

357 евро на 1 га, при этом для животноводства уровень составляет в 

среднем 946 евро/га, а для растениеводства 253 евро/га [2, с. 75]. В 

связи с этим во многих странах предусмотрены различные формы 

финансовой поддержки производителей органической продукции. Так, 

например, в Австрии, где доля органических земель составляет 19,7% 

(табл. 1), годовой размер государственных субсидий для производства 

продукции органического земледелия достигает 600 млн евро. Дотации 

на 1 га при выращивании овощей - 800 евро, на 1 га садов - 508 евро, 

на 1 га пашни- 327 евро. В нашей стране таких дотаций пока не 

предусмотрено.  

Также отрицательным моментом, который замедляет развитие 

органического земледелия, является низкое естественное плодородие 

дерново-подзолистых почв. В Республике Беларусь по данным за 

2013 год дерново-подзолистые почвы составляют 45,1 % (табл. 2). 

Плодородие таких почв, которое сегодня достигнуто в стране, создано 

в основном благодаря проведению работ по известкованию, внесению 

минеральных и органических удобрений. Так, урожайность зерновых в 

2013 году составила 29,7 ц/га, тогда как в период 1913-1965 гг. она не 

превышала 7 ц/га, что, в сущности, и отражает естественное 

плодородие дерново-подзолистых почв [3, с. 77]. Таким образом, 

применяя технологии органического сельского хозяйства, фермер 

может рассчитывать на уровень плодородия почв около 10 ц/га, что в 
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разы сокращает валовый сбор произведенной продукции. А, с учетом 

того, что в переходный период производитель может продавать 

продукцию только на общих для всех товаропроизводителей условиях, 

соблюдая законодательно установленные предельные нормативы 

рентабельности на мясные и молочные товары и предельно 

максимальные торговые надбавки на некоторые виды овощей и 

фруктов, возможность возмещения затрат на сертификацию 

органического производства является затруднительной.  

Таблица 2 

Распределение земель по типам почв в Республике Беларусь, % 

Тип почв 
Доля в общей 

структуре почв, % 

Дерново-карбонатные 0,2 

Дерново-подзолистые 45,1 

Дерново-подзолистыезаболоченные 22,6 

Дерновые и дерново-карбонатные заболоченные 

почвы 
9,0 

Пойменные дерновые почвы 8,7 

Торфяно-болотные почвы 14,4 

Всего 100 

Источник: AgroWeb Беларусь [3] 

 

Что касается спроса на органическую продукцию, то согласно 

социологическому опросу, проведенному рабочей группой по 

органическому сельскому хозяйству общественного объединения 

«Экодом», 95% взрослых жителей крупных городов хотели бы 

покупать органическую продукцию, которая сейчас в торговой сети 

почти не представлена. Участники опроса отмечали, что для них 

принципиальным является государственная гарантия качества 

органических продуктов. При этом более 71% опрошенных 

респондентов готовы платить за органическую продукцию на 20% 

больше, чем за неорганическую [4]. 

В настоящее время органическую продукцию в Беларуси можно 

приобрести в некоторых интернет-магазинах. Так, например, 

интернет-магазин «Экаежа» предлагает приобрести крупы, овощи, 

молоко и даже мясо. Пока большинство из предлагаемых 

сертифицированных органических продуктов импортные, однако, 

предлагается и продукция белорусских фермеров, получивших 

органические сертификаты ЕС.  
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Таким образом, существуют некоторые препятствия для 

развития органического сельского хозяйства Беларуси. Наиболее 

значимыми из них, на наш взгляд, являются значительный объем 

финансовых вложений для становления органического производства, а 

также применение на государственном уровне предельных нормативов 

рентабельности на некоторые виды сельскохозяйственной продукции.  

Безусловно, спрос на органическую продукцию с каждым годом 

будет расти, а, следовательно, должно увеличиваться и предложение. 

Однако на данном этапе развития органического сельского хозяйства в 

Беларуси, очень важно организовать государственную, законодательно 

закрепленную поддержку производителям экологически чистой 

продукции, ведь поддерживая их, государство сохраняет здоровье 

нации. 
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Різноманітність природних ресурсів зумовлює їх широке та 

комплексне використання у сферах виробництва, споживання, 

розподілу, рекреації тощо. Країни світу суттєво відрізняються між 

собою за рівнем забезпеченості певними компонентами як живої, так і 

неживої природи, зокрема такими, як вода, енергія сонця, мінеральна 

http://ictsd.org/i/news/bridgesrussian/181870/
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сировина, кліматичні умови, ґрунти, ліси, рослинний та тваринний 

світ. Водночас, в умовах глобалізації та інтенсивного розвитку 

науково-технічного прогресу ресурсозабезпеченість не має 

вирішального впливу на розвиток промисловості та спеціалізацію, 

адже такі економічно розвинені країни, як Північна Корея, Японія, 

окремі країни європейського континенту при мінімальному природно-

ресурсному потенціалі досягли значних соціальних, економічних 

успіхів, використовуючи арсенал людських, фінансових, інноваційних 

ресурсів, а також переваги міжнародної економічної інтеграції. Мають 

місце і зворотні приклади, які свідчать про недовикористання, або 

нераціональне використання країнами природоресурсного потенціалу 

(країни Африки, Індія, Росія). Проте, у будь-якому випадку, усі країни, 

незалежно від рівня їх ресурсозабезпечення відчувають однаковий 

негативний вплив виробничої діяльності людей на екологічну 

рівновагу, стан навколишнього природного середовища і природних 

ресурсів, який катастрофічно погіршується, що призводить до 

загострення локальних, регіональних та світових екологічних проблем 

та поступовій втраті продовольчої безпеки. Загальновідомо, що 

продовольчі відходи на сміттєсховищах це джерело метану та 

особливо шкідливих парникових газів.  

Галопуючі темпи споживання посилюють дію економічного 

закону зростання людських потреб, задоволення яких забезпечується 

через здатність виробництва до створення матеріального продукту. 

Таким чином утворюється щільний взаємозв'язок між діями людини на 

природні ресурси та зростанням обсягів споживання, насамперед, 

продуктів харчування, які в структурі економічних потреб обіймають 

найбільшу частку, оскільки поряд з одягом, житлом та іншими благами 

є предметами першої необхідності. Проявом цього зв‘язку є утворення 

відходів продовольства, маса яких щорічно збільшується та досягає 

катастрофічних розмірів.  

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації 

ООН (ФАО) щорічно 1,3 млрд тонн продовольчих відходів засмічують 

навколишнє природне середовище. В розвинених країнах світу їх 

кількість на душу населення становить від 95 до 115 кг, в країнах-

членах ЄС – 280-300 кг на всьому продовольчому ланцюгу. Значення 

аналогічного показника у країнах Південно-Східної Азії складає 6-11 

кг на рік. Щорічно близько 30% продовольства, яке виробляється в 

світі перетворюється у відходи, що у грошовому еквіваленті 

оцінюється майже в 1 трлн дол. США [1]. 

Протягом останнього десятиріччя в світі сформувалася 

тенденція щодо диференціації країн за кількістю втрат продовольства 
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та викидів його у вигляді відходів. Характерно, що країни з низьким та 

середнім рівнем доходу більшою мірою втрачають продовольство на 

стадії сільськогосподарського виробництва: приблизно на рівні 4-16% 

світових втрат. Ключовою проблемою для категорії зазначених країн є 

особливо значні втрати після, або під час зборів врожаю внаслідок 

фінансових та структурних обмежень, застарівших технологій, 

відсталій транспортній структурі та відсутності сучасної логістичної 

системи.  

Проте, високорозвинені країни позбавляються лишків 

продовольства, які складають 31-39% світового рівня, в основному на 

етапі роздрібної торгівлі та споживання. Причини великих обсягів 

втрат криються у занадто активній споживчій поведінці матеріально 

забезпечених покупців, за умови перевищення обсягів закупівель 

продуктів науково обґрунтованій біологічній нормі споживання. Дана 

група споживачів, як правило, не в змозі розпланувати обсяги закупок 

продуктів харчування, строго дотримується термінів зберігання та не 

опікується проблемами подальшого використання відходів.  

В цілому ж у світі 54% продовольчих відходів викидається на 

стадії виробництва, збору врожаю та зберігання сільськогосподарської 

продукції, тоді як 46% відходів знищується під час переробки, збуту та 

споживання [1]. Доведено, що занадто великі обсяги зберігання 

неперероблених харчових відходів можуть змінювати кліматичні 

умови та впливати на якість земельних ресурсів.  
З метою скорочення втрат та зменшення кількості відходів ФАО 

та Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) 

започаткували глобальний проект зі скорочення продовольчих 

відходів, який є своєрідними рекомендаціями для національних урядів, 

місцевих органів влади, приватних компаній, фермерів та 

індивідуальних споживачів. Усвідомлення необхідності зниження 

кількості продовольчих відходів надає країнам світу можливість 

скоротити обсяги викидів в атмосферу вуглецю та здійснити перехід 

до ефективного використання ресурсів й інклюзивної зеленої 

економіки.  

Одним із напрямів мінімізації ризиків та упередження загроз, 

які несуть в собі харчові відходи, останнім часом є розповсюдження 

виробництва органічної продукції. На відміну від продовольчої 

продукції, виробленою за традиційною технологією, органічна 

продукція має суттєві переваги: по-перше, кількість пестицидів в 

продуктах органічного походження суттєво менша, ніж в 

неорганічних; по-друге, органіка забороняє вживання тваринами 

антибіотиків, що підвищує шанси антибіотикостійкості тваринницької 
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продукції; по-третє, органічним землеробством не дозволяється 

використання антибіотиків не лише у їжі, а також й у воді, землі, 

повітрі; по-четверте, органічна сертифікація забороняє 

використовувати стічні води, покладаючись на компости, або 

мульчування рослин в якості зволоження та удобрення ґрунту; по-

п’яте, якщо 90% неорганічних оброблених продуктів містять 

генетично модифіковані організми (ГМО), то органікою взагалі не 

передбачено їх використання; по-шосте, у раціон тварин не 

включаються субпродукти та ГМО-насіння; по-сьоме, у якості 

фарбників виробники органічної продукції використовують натуральні 

компоненти (наприклад, морквяний або буряковий сік); по-восьме, 

органічні ґрунти за рахунок корисних бактерій мають зволожуючий 

ефект, що є особливо цінним у період засух. ―Здорові‖ ґрунти також 

мають здібності стримувати повені; по-дев’яте, органічні фермери 

дотримуються жорстких вимог обов‘язкової органічної сертифікації, 

підлягають щорічним, а інколи й неочікуваним перевіркам.  

Безумовно, відходи від органічної продовольчої продукції 

найнебезпечніші для довкілля та їх кількість суттєво менша за інші 

види продовольчих неорганічних відходів. Вони не завдають суттєвої 

шкоди локальним екосистемам у випадках своєчасної утилізації. Крім 

того, з точки зору раціональності використання природних ресурсів, 

такі види відходів в окремих країнах світу використовуються як 

джерела енергії та розглядаються в якості перспективних напрямів 

інвестицій. Сільськогосподарські та продовольчі відходи у науковій 

практиці досліджуються, насамперед, як сировина для отримання 

енергоносіїв. Такій підхід до вирішення проблеми утилізації 

органічних відходів дозволяє перетворити їх із неминучого зла в 

сировину з подальшою участю у створенні енергохімічного 

виробництва й на цій основі забезпечити поставку на ринки України і 

зарубіжних країн високоліквідних та конкурентоспроможних товарів, 

зокрема таких як: електроенергія, теплова енергія, горючі гази, смоли 

й олії, розчинники тощо [2, с. 2].  

З метою забезпечення мінімального економічного впливу на 

природні ресурси переробка та утилізація харчових відходів, як 

трудомісткій процес, вимагає впровадження інноваційних технологій, 

застосування спеціального роздрібнюючого обладнання та дотримання 

відповідних етапів їх знищення (сортування, відбору, просушки, 

подрібнення тощо). Так, в країнах ЄС утилізація органічних жирів 

здійснюється своєчасно та у відповідності до регламентуючих 

стандартів. Найефективнішими способами боротьби з продовольчими 

відходами вважаються біологічна і хімічна обробка, збір відходів з 
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наступним очищенням та інші. Збір відходів для переробки є 

найпривабливішим для України з позиції неприпиняючої енергетичної 

кризи, оскільки шляхом спеціальної переробки вони перетворюються в 

екологічне біопаливо. Враховуючи той факт, що ефект впливу на 

екосистеми від впровадження органічного сільського господарство є 

довготривалим, такі країни, як Німеччина та Франція створюють 

сприятливі умови для перетворення відходів у спеціальні фільтри для 

очищення ґрунтових вод. В США щорічно переробляється більш, ніж 

21 млн тонн швидкопсувної органічної сировини. Налагоджена 

індустрія переробки дозволяє перетворювати харчові відходи у 

корисні продукти для промисловості.  

Фермери, які спеціалізуються на органіці, одночасно 

виступають як охоронці, так і користувачі біорізноманіття, що 

спонукає їх до використання комбінацій культур і порід тварин з 

одного боку, найбільш адаптованих до певних кліматичних умов та, з 

другого боку, оптимальних для сільськогосподарського виробництва з 

точки зору обігу споживчих речовин і енергомісткості, що значно 

зменшує ризики негативного впливу відходів на природні зони. 

Органічне сільське господарство позитивно впливає на стан 

природних ресурсів світу, виконує ключову роль у формуванні 

агроекологічної системи, що є життєво важливим для досягнення 

екологічного балансу та стійкого розвитку. Сприятливими чинниками 

впливу на екологію є формування, кондиціювання та стабілізація 

ґрунтів, утримання вуглецю, обіг споживчих речовин, запилення, 

захист навколишнього природного середовища та переробка відходів. 

Інновації в сфері переробки та утилізації відходів дають змогу не лише 

досягти бажаного рівня продовольчої безпеки, отримати економічні 

вигоди, але й виконати завдання ―Нульового голоду‖, висунуті 

Генеральним секретарем ООН та проголошені у лозунгу: ―Думай. Їж. 

Зберігай. – Скорочуй продовольчі відходи‖.  

Враховуючи демографічні прогнози збільшення кількості 

населення планети до 9 млрд людей у 2050 р., настає час 

поведінкового перегляду системи споживання продовольства, 

раціоналізації людських потреб та активізації інформаційно-освітнього 

простору щодо зростання рівня прозорості питання економічно-

соціальних наслідків харчових відходів на вичерпні цінності 

природного світу. Аналітично-статистичні дані ФАО свідчать, що за 

умов зниження продовольчих втрат та харчових відходів на 50%, 

обсяги виробництва продовольчої продукції достатньо збільшити до 

вказаного періоду не на прогнозованих 60%, а лише на 25%. Крім того, 

підраховано, що 3,3 гігатонни парникових газів щорічно викидається в 
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атмосферу у результаті виробництва продовольчих продуктів ще до 

надходження їх в споживання [3].  

Реальність ситуації вимагає реалізації виваженої державної 

політики у вигляді стратегій, спеціальних програм підтримки, 

матеріальної та моральної мотивації, в рамках яких слід передбачити 

формування асоціацій виробників органічного продовольства, на які б 

покладалися обов‘язки щодо переробки та утилізації відходів з метою 

мінімізації економічних ризиків і впливів на природні ресурси світу. 

Доцільним у даному контексті представляється формування та 

функціонування вторинних ринків збуту продовольства, у тому числі й 

органічного, розподіл продуктів харчування серед найбідніших та 

незахищених верств населення. 
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Проблема продовольственной безопасности была выделена 

мировым сообществом в отдельную категорию в начале 70-х годов ХХ 

века. Основной международной организацией в содействии решения 

этого вопроса является созданная в 1945 году Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН, среди задач которой – 

уменьшение остроты проблемы нищеты и голода в мире путем 

содействия развитию сельского хозяйства, улучшению питания и 

решения проблемы продовольственной безопасности. В ноябре 1996 
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http://www.lgh.com.ua/files/converting.pdf
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года в Риме состоялся Всемирный продовольственный саммит, где в 

присутствии представителей из 185 стран была утверждена Римская 

декларация о всемирной продовольственной безопасности и План 

действий Всемирного продовольственного саммита [1]. Экологическое 

состояние на планете уже тогда определялось ведущими 

специалистами как критическое. По оценкам того времени академика 

В.И. Данилова-Данченко, председателя Госкомитета по охране 

окружающей среды России, в процессе своей жизнедеятельности 

человечество уничтожило 70 % естественных экосистем, которые 

способны переработать все отходы, а катастрофические темпы 

разрушения экологических систем на планете могут привести к 

необратимым процессам на Земле уже к 2030 году [2]. 

70-ые годы прошлого столетия ознаменовались развитием 

технологий, которые постепенно обеспечивали продвижение 

человечества на пути прогресса. Для многих стран экономический 

рост стал главным приоритетом. Страны-участники ОЭСР стремились 

достичь наивысших экономических показателей роста, при отсутствии 

разумной цели практического применения нового благосостояния, 

созданного успешными экономиками. Но только ли в экономической 

плоскости лежит решение назревших экономических, социальных и 

экологических проблем? Этот вопрос встал перед ведущими учеными 

мира второй половины ХХ века. «Я был убежден, что экономический 

рост сам по себе недостаточен и что появился целый ряд новых 

проблем, требующих больше внимания в контексте новых вызовов», – 

Александр Кинг, руководитель Организации экономического 

сотрудничества, сооснователь и президент Римского клуба [3]. 

На сегодняшний день ситуация не только не разрешена, но и 

усугубилась [4]. Проблема безопасности человеческой цивилизации, 

экологический кризис, и связанная с этими вопросами 

продовольственная безопасность, являются основными проблемами 

человечества в ХХI веке [5]. 

По мнению ученых, приверженцев физико-экономической 

методологии в системе экономической науки, теоретическая 

экономика требует переосмысления, так как уже достаточно 

продолжительный период времени несколько искаженно отображает 

действительность. «Сегодня мир переживает не только финансово-

экономический кризис, но и системный мировоззренческий – 

духовный кризис, что уже не может обеспечить решение тех проблем, 

который возникают и беспокоят человечество» [6]. 

Готовы ли мы…? Это, видимо, самый главный вопрос. В поиске 

возможных решений общемировых проблем необходимо обратить 
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внимание на саму личность человека, его мировоззрение, социальную 

позицию. Осознав проблему и приняв решение, человек уже 

сориентирован на решение вопросов и проблем, ищет пути 

достижения своей цели. Для этого важно понимать: кому и зачем 

нужно органическое производство? 

Одним из первых, кто поднимал экономику села, внедряя по 

своему глубокому убеждению природоохранные технологии в 

сельском хозяйстве, был первоцелинник, агроном, выдающийся 

государственный деятель Ф.Т. Моргун. По имеющимся данным «… 

сучасні практично необоротні втрати продуктивних земель у 30 разів 

вище середньо історичних і в 2,5 рази вище, ніж за останні 300 

років…»[7]. Решая проблему сохранения плодородия почв, как 

основную, ему удалось решить комплекс задач. «Благодаря безотвалке, 

за 1974-1988 годы на Полтавщине дополнительно получено 3 млн. 500 

тыс. тонн зерна, много другой продукции села. Экономия горючего за 

эти годы составила 119 тыс. тонн, а чистая прибыль – 678 млн. руб. (в 

цене того времени, когда буханка хлеба стоила 20 копеек). За период 

внедрения природного земледелия не использовано ни одного рубля 

государственных средств.  

Полтавщина стала плацдармом передового опыта в земледелии, 

восстановлении села, его газификации, прокладки инфраструктуры 

асфальтовых дорог и т. п. По данным Т.А. Гринченко, обобщенный 

показатель качества почв Полтавщины возрос за период внедрения 

Федором Моргуном почвозащитой системы земледелия с 70,6 балла 

(1971-1975 гг.) до 85,7 балла (1986-1990 гг.) и продержался, примерно 

на этом уровне, еще пять лет – 86,1 балла (1991-1995 гг.). А после его 

ухода в результате «ценного» указания «пахать чем угодно, лишь бы 

уродило» (?!) уровень плодородия с 1996 года падает до 76,2 балла 

(2001-2005 гг.)». Под руководством Ф.Т. Моргуна грунтозащитные 

технологии в свое время успешно внедрялись и принесли пользу не 

только в Украине, но и в Казахстане и России [8]. 

Последователь Ф.Т. Могруна, Герой Социалистического труда, 

Герой Украины С.С. Антонец выдержал испытание временем и 

сегодня ведет хозяйство ЧП «Агроэкология», с. Михайлики 

Шишацкого района Полтавской области, на технологиях 

органического земледелия, сохраняя землю и приумножая ее 

плодородие [9]. 

Сегодня в Украине около более 150 сертифицированных 

органических хозяйств и около 300 тыс. га сертифицированный 

площадей. Есть и такие, которые по разным причинам не проходят 

сертификацию, но твердо идут по пути внедрения органических, 
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природных технологий.  Вопрос: Почему? Прежде всего, переходу к 

технологиям органического производства способствует 

переосмысление отношения к земле, природе и человеку в ней, 

здоровью, переоценка способа землепользования и роли земледельца. 

Органические технологии в сельском хозяйстве позволяют решить 

комплексно вопросы в экономической, экологической и социальной 

сфере жизни. 

Экономика. Украинские сельхозпроизводители, которые пошли 

по пути органических технологий, 70% произведенной продукции 

реализуют на рынках ЕС, США, где потребность в сертифицированной 

органической продукции продолжает расти примерно на 10% в год. По 

данным FIBL и Проекта «Развитие органического производства в 

Украине 2013-2016 гг.» на сегодняшний день Украина входит в 

двадцатку стран мировых лидеров органического движения, таких как 

США, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Швейцария, 

Нидерланды. При этом цены на такую продукцию выше и более 

устойчивы, чем на «традиционном» агрорынке. Например, по данным 

на конец 2013 года, средние цены за тонну на органический 

подсолнечник составляли € 405-415, кукурузу €200-215, пшеницу 3 

класса 4000 грн., в сравнении с обычной ценой в том же периоде 

(01.09.13-01.02.14) на подсолнечник около 3000-3350 грн, кукуруза 

1100-1550 грн., пшеница 3 класса – 1550-1980 грн. [12]. Видимо, 

«традиционные» технологии, на которые опираются аграрии, не 

решают всех проблем. Это свидетельствуют результаты хотя бы 

последних двух лет (2012-2013 гг.), когда и при низких и высоких 

урожаях экономические результаты были неудовлетворительные [13]. 

Что можно сделать уже сейчас? Для начала, посмотреть на 

проблему шире. Переосмыслить подходы к производству 

сельскохозяйственной продукции, роли и задачи сельского хозяйства. 

Начать изучать новые (а может быть и хорошо забытые старые) 

органические технологии, которые не будут отторгаться природой, но 

«включат» еѐ иммунитет, способствуют созданию симбиоза 

взаимодействия человека с землей, растительным и животным миром. 

Осуществлять спланированный пошаговый переход от агрохимии к 

технологиям органического, природного земледелия, с поэтапным 

выходом на рынок органической продукции. Содействовать 

совершенствованию законодательства по развитию органического 

производства в Украине и формировать рынок внутреннего 

потребителя. И еще, очень важно помнить о своем народе, о здоровье 

наших детей, которые есть наше будущее, о земле, которую мы берем 

у них взаймы. 
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Проблемами  рационального использования экологического 

потенциала сельских территорий в последнее десятилетие занимаются 

ученые многих стран, в том числе Республик Беларусь [1] и  Украины 

[2, 3], Российской Федерации [4]. Вызывает уважение деятельность  

Федерации органического движения Украины, создание которой 

позволило войти Украине на число мировых стран-лидеров 

производства органической  продукции.  

Значительную роль в развитии органического производства 

играет подготовка кадров, формирующих экологическую культуру 

населения Украины, в первую очередь, ведущие аграрные вузы 

Украины и созданные на их базе Центры природного земледелия, а 

также государственные и региональные программы по развитию 

органического производства [5]. 

За последние годы вопрос о возможностях развития 

органического (экологического) производства в Российской 

Федерации и еѐ регионах поднимался неоднократно, но существует 

целый ряд нерешѐнных вопросов, сдерживающих производство 

органической продукции даже в таких аграрных регионах, как 

Алтайский край. Он  является самостоятельной административно-

территориальной единицей в составе Российской Федерации, 

находится на юго-востоке Западной Сибири, в центре 

континентальной Азии.  Соседствует с Новосибирской, Кемеровской 

областями, Республикой Алтай, на западе – с Казахстаном.   

Алтайский край обладает богатыми природными ресурсами: 

землями сельскохозяйственного назначения, водой, лесами, 

природными ископаемыми. Ресурсы поверхностных и подземных 

промышленных вод не только целиком покрывают нужды населения, 

http://www.newsline.com.ua/foreign/vsemirnyy-bank-miru-ugrozhaet-prodovolstvennaya-katastrofa-21062013105400
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промышленности и сельского хозяйства на планируемый период, но и, 

при соответствующих капиталовложениях, обеспечивают технические 

условия интенсивного развития экономики и социальной сферы Алтая 

на дальнюю перспективу. 

Неоднородность геолого-геоморфологического строения 

обусловили различие климата и разнообразие природных условий и 

ландшафтов края – от сухостепных в Кулунде до горно-тундровых и 

субальпийских луговых на крайнем юге. Благодаря  своеобразному 

сочетанию рельефа, климата и почв на Русском  Алтае 

сформировались  уникальные типы природной среды, годные для  

возделывания зерновых культур, развития животноводства.  

Общая земельная площадь в административных границах края 

составляет 16,8 млн. га, из них земли сельскохозяйственного 

назначения занимают 10,5 млн. га – 62% от общей площади земель, 

распаханность земель составляет 40,6% от общей площади земель. По 

площади пашни (около 6,6 млн. га) и по площади, занимаемой 

зерновыми культурами (3,6 млн. га) край превосходит все регионы 

Российской Федерации и входит в первую пятерку среди регионов РФ 

по производству зерна. Доля сельского населения составляет 48%  или 

1,3 млн. человек, на каждого жителя края приходится по 2,8 га 

пахотных угодий, что гораздо выше среднероссийского уровня. В 

экстенсивном сельском хозяйстве занят каждый четвертый рабочий и 

служащий (по России – 12,8%).  

В частности, по объемам производства зерна Алтайский край 

занимает 7 место в РФ, молока –  3 место, мяса – 9 место, по 

производству гречихи – 1 место, точнее – 70% от всего объѐма данной 

культуры, производимой в стране. В крае производится 600 кг  молока 

на душу населения. В 2012 году объемы производства молока 

превысили внутрирегиональное потребление на 43%. За пределы 

региона ежегодно вывозится около 70% производимых в крае жирных 

сыров, более 30 % молокопродуктов, продукты зернопереработки [6].  

Развитое сельское хозяйство позволило создать комплекс 

пищевой и перерабатывающей промышленности, который в последнее 

десятилетие провѐл существенную технологическую  модернизацию и 

поставляет произведенные продовольственные товары в другие 

регионы России и за рубеж.  

Развивать органическое агропроизводство  на территории края 

целесообразно в районах, отдалѐнных от промышленных зон. В 

первую очередь – Бийско-Чумышской природно-экономической зоне, 

уникальный климат которой позволяет развивать садоводство, 

виноградарство, молочное животноводство и пантовое оленеводство. 
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К этим видам деятельности подходят также Приалтайская и Алтайская 

природно-экономические зоны, имеющих самые лучшие условия для 

выращивания кормовых, зернофуражных и озимых культур, развития 

молочного животноводства.  

Однако для развития органического агропроизводства в 

Алтайском крае имеется ряд сдерживающих  факторов, ряд которых 

характерен и для других регионов Российской Федерации:  

– отсутствие национальных нормативно-правовых документов, 

регламентирующих развитие органического производства; 

– отсутствие государственной политики в области производства 

и формирования инфраструктуры сбыта органической агропродукции, 

в том числе предоставления субсидий и дополнительных 

стимулирующих средств сельхозтоваропроизводителям; 

– отсутствие национальных стандартов РФ для органической 

продукции, недоступность сертификации по евростандартам из-за 

отдалѐнности  территории, в связи с чем резко возрастает стоимость 

сертификации. Сегодня в мире существуют три основные системы 

стандартов органической продукции — EU Regulation, Codex 

Alimentarius Guidelines for Organicallyproduced food,  IFOAM Basic 

Standards, на основе которых выдается сертификат, присваивающий 

тем или иным продуктам статус органических. Филиалов зарубежных 

сертификационных организаций на территории Сибирского 

Федерального округа нет; 

– юридические проблемы продвижения органической 

продукции в розничных торговых сетях, так как де-юре в нашей стране 

нет органического сельского хозяйства, следовательно, нет такой 

продукции. В Министерстве сельского хозяйства РФ и в других 

ведомствах нет официальных документов по данной продукции. Не 

существует единой терминологии. Нет специализированной торговой 

сети – даже в Москве только один магазин, специализирующийся на 

продаже органической  продукции;   

– недостаток профессиональных кадров специалистов-эколо-

гов, подготовка которых началась в технических и аграрных вузах. Их 

будущая деятельность, согласно образовательных стандартов, будет  

направлена на мониторинг окружающей среды и контроль за 

экологическим равновесием, а нужны специалисты по производству 

органической продукции в сельском хозяйстве и перерабатывающей 

промышленности.  

По оценкам специалистов (IFOAM), объем российского рынка 

экопродуктов составляет 60—80 млн долл., то есть примерно 0,1% от 
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всех продуктов питания. В основном это импортная продукция, 

поставляемая из Германии.  

Чем интересно производство органической продукции в 

Алтайском крае? В Стратегии социально-экономического развития 

региона на период до 2025 года чѐтко определены цели и задачи, 

касающиеся развития края и сельских территорий, в том числе: 

– развитие агропромышленного комплекса; 

– создание условий, благоприятных для стабильного развития 

курорта федерального значения «Белокуриха», строительство и ввод в 

действие второй очереди города-курорта; 

– развитие разнообразных видов туризма, в том числе агро-

туризма, эко-туризма, водного, конного, гастрономического туризма. 

Разработанные маршруты затрагивают территорию Алтайского края, а 

также Большого Алтая, в который входят восточные области 

Казахстана, северо-западные области Китая и Запад Монголии.    За 

последние годы приток иностранных туристов увеличился в 5 раз – в 

основном это европейцы, интересующиеся уникальными природными 

явлениями горной страны Алтай.  

Итак, обозначен сектор сбыта органической продукции – во-

первых,  предприятия общественного питания, обслуживающие 

санатории города-курорта Белокуриха; во-вторых, туристические базы 

и сельские подворья, принимающие туристов; в-третьих, поставки 

продукции в розничную торговлю, где можно создавать отдельные 

секторы по продаже органической продукции.  

Таким образом, для развития органического производства в 

Алтайском крае необходим комплекс мер, принимаемых на уровне 

органов государственного управления: 

– разработка концепции производства органической продукции 

в Российской Федерации и в еѐ регионах при активном участии 

органов местного самоуправления, частного сектора экономики, 

научных учреждений из разных субъектов РФ. На основе концепции 

разработать программы в каждом субъекте РФ, позволяющие 

учитывать природные ресурсы и возможности региона; 

– определение Министерства сельского хозяйства РФ в качестве 

национального органа, отвечающего за производство органической 

продукции; 

– создание нормативно-правовой основы проведения 

сертификации органической продукции на территории РФ; 

– на государственном уровне способствовать реализации 

«пилотных проектов» создания сельскохозяйственных и 
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перерабатывающих предприятий, выпускающих органическую 

продукцию; 

 – стимулировать инвестиционные вложения в подготовку 

кадров для производства органической продукции, а именно 

учреждения образования всех уровней, а также учреждения  

повышения квалификации.  
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Известно, что питание оказывает существенное влияние на 

здоровье человека. Продукты питания должны не только утолять 

голод, но и обеспечивать организм человека питательными 

веществами, улучшать его состояние, служить профилактикой 

различных заболеваний. Здоровое питание должно стать неотъемлемой 

частью повседневной жизни, содействовать крепкому 

физиологическому, психологическому и социальному здоровью. 

Этому может способствовать наличие в рационе как органических, так 

и функциональных продуктов питания.  

Исследования, проведенные в рамках международного 

партнерского проекта «Устойчивое потребление для улучшения 

качества жизни», показывают, что белорусские потребители пока 

редко обращают внимание на натуральность приобретаемых 

продуктов. Например, присутствие искусственных пищевых добавок в 

продуктах смущает всего 15% опрошенных, а наличие генетически 

модифицированных организмов еще меньше — 6%. Только 9% 

респондентов пытаются разыскать в магазинах экологически чистые 

продукты. 

Это обуславливает необходимость своевременного 

предоставления потребителю информации об органических и 

функциональных продуктах как основе здорового питания.  

В Республике Беларусь только начался процесс подготовки к 

производству органических продуктов питания. В тоже время имеется 

опыт выпуска функциональных продуктов питания, в том числе 

куриных яиц. Одним из первых на рынке представило свою 

продукцию — яйца куриные «Знатные» с селеном и йодом —  

ОАО «1-я Минская птицефабрика».  

Сегодня при насыщении рынка яиц и мяса птицы в 

конкурентной среде требуется целенаправленная работа по 

продвижению продукции на рынок, и прежде всего информирование о 

ее функциональном назначении. ОАО «1-я Минская птицефабрика» 

необходимо в доступной, популярной форме информировать 
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массового покупателя о качестве птицеводческой продукции, пользе 

пищевых яиц и мяса птицы как диетических продуктов, необходимых 

для здорового питания. Для этого предприятию целесообразно 

провести комплексную коммуникационную кампанию. География 

комплексной коммуникационной кампании — все регионы 

Республики Беларусь. 

Основными целями комплексной коммуникационной кампании 

ОАО «1-я Минская птицефабрика» должны стать:  

- формирование устойчивого имиджа брэнда «Знатные»; 

- пропаганда среди потребителей преимуществ куриных яиц с 

добавлением селена и йода; 

- создание предпосылок для увеличения уровня продаж на 

территории Республики Беларусь. 

Необходимо отметить, что уникальные свойства продвигаемого 

продукта (яйца «Знатные» с селеном и йодом) накладывают на 

комплексную коммуникационную кампанию определенную 

специфику, с учетом которой основными направлениями ее 

реализации должны стать: 

- позиционирующие статьи в печатных средствах массовой 

информации (путем организации пресс-конференций и выпуска пресс-

релизов); 

- теле- и радиопередачи с участием специалистов в области 

медицины; 

- акции по стимулированию сбыта в местах продаж. 

Комплексную коммуникационную кампанию целесообразно 

начать с пресс-конференции, на которую следует пригласить как 

специалистов в области медицины, так и журналистов популярных 

печатных средств массовой информации. Издания следует выбирать 

исходя из рейтингов, т.е. ориентируясь на размер тиража. 

Главная цель пресс-конференции — донести потребителям 

через средства массовой информации факты, безусловно 

подтверждающие полезность куриного яйца, и в особенности яйца с 

селеном и йодом, которое выпускается на ОАО «1-я Минская 

птицефабрика». 

Следует отметить, что продукция под брэндом «Знатные» 

является не только мощным профилактическим средством от 

заболеваний щитовидной железы, малокровия, сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний, но также способствует улучшению 

работы коры головного мозга и деятельности нервной системы. 

Продукт незаменим в рационе беременных, вскармливающих грудью, 

детей свыше 3-х месяцев. Обогащенное йодом и селеном яйцо 
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повышает жизненный тонус в период высоких физических или 

психологических нагрузок, благотворно влияет на иммунную и 

эндокринную систему, усиливает мужскую потенцию.  

Влияние составляющих элементов проявляется в комплексе. 

Йод способствует умственному и физическому развитию. Селен 

необходим для нормального функционирования сердечно-сосудистой 

и иммунной систем, входит в состав антиоксидатного комплекса, 

обладает радиопротекторными свойствами и способствует 

нормальному усвоению йода. Селеновые препараты также 

способствуют очищению организма от шлаков и токсических веществ, 

повышают иммунитет и усиливают процессы саморегулирования 

организма. Содержащиеся в одном яйце микроэлементы обеспечивают 

20% суточной потребности в них организма человека. 

В завершении пресс-конференции целесообразно провести 

дегустацию продукции, выпускаемой ОАО «1-я Минская 

птицефабрика». Всем гостям пресс-конференции следует вручить 

подарки с рекламными буклетами предприятия, изделия с фирменной 

символикой (ручки, блокноты, календари) и, по возможности, образцы 

продукции. 

Результатом пресс-конференции должен стать цикл статей, 

призванный обеспечить большую осведомленность потребителей о 

полезных свойствах яиц товарной марки «Знатные», обогащенных 

селеном и йодом. Важно отметить, что затраты на проведение пресс-

конференции предприятие может определить самостоятельно, в любом 

случае они будут значительно меньшими, чем на рекламу. При этом 

эффект от данного мероприятия может превосходить эффект от 

рекламы, поскольку потребитель сможет узнать не только о бренде 

«Знатные», но и прежде всего о полезности для здоровья продуктов, 

обогащенных селеном и йодом. 

Учитывая ограниченные бюджеты, которые предприятие в 

последние годы выделяет на коммуникационную политику, можно 

рекомендовать использовать так называемую скрытую рекламу в 

передачах, идущих по телевидению. Согласно проведенным 

исследованиям, наибольший недельный охват зрительской аудитории 

имеет канал ОНТ — 95,5%, затем идут каналы: РТР Беларусь — 

62,1%, НТВ Беларусь — 52%, БТ — 41%, СТВ — 11%. Таким образом, 

ОАО «1-я Минская птицефабрика» следует уделить внимание 

размещению скрытой рекламы на каналах БТ и СТВ. Например, по 

субботам на канале БТ выходит передача «Здоровье» и «Тайный вкус», 

по СТВ в воскресенье — «Большой завтрак». Размещение в них 

скрытой рекламы куриных яиц с селеном и йодом ОАО «1-я Минская 
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птицефабрика» позволит показать преимущества данного продукта. 

Пропагандистские кампании в средствах массовой информации 

целесообразно подкреплять соответствующими действиями внутри 

магазинов, и с этой целью следует использовать разнообразные 

приемы и методы мерчендайзинга. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия интегрированных 

маркетинговых коммуникаций позволят не только повысить 

осведомленность потребителей о полезных свойствах 

функциональных продуктов, но и создать предпосылки для 

формирования спроса на органическое продовольствие.  
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Органическая продукция – это натуральная, чистая и 

экологически безопасная продукция, произведенная, переработанная, 

сохраненная, сертифицированная и реализованная согласно правилам 

органического производства. Сегодня органическое сельское 

хозяйство – мировой тренд, оно практикуется в 160 странах мира, в 84 

странах действуют собственные законы об органическом сельском 

хозяйстве. По сведениям Organic monitor, лидирующими регионами 

производства органик-продукции в мире являются Европа и Северная 

Америка. Лидирующие рынки – США, Германия, Франция. Объем 

мирового рынка органик-продукции в 2013 году составил около 70 

млрд. долл. США. 

Органическое сельское хозяйство является приоритетом 

развития аграрной отрасли в Европе. Поддержка осуществляется на 

государственном уровне и уровне Евросоюза. Продукция других 

стран, которая экспортируется в Европейский Союз, должна быть 

сертифицирована в соответствии с требованиями ЕС. Чтобы конечный 

продукт получил статус органического, он должен пройти весь путь от 

фермы до прилавка с соблюдением ряда основных параметров: это 
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органические методы земледелия и животноводства, органическое 

сырье, органические ингредиенты и технологический процесс. 

Принятие в качестве основы стандартов IFOAM  и директив ЕС, 

а также изучение опыта других стран позволяет уже на этапе 

разработки национального законодательства в области сертификации 

экологического сельского хозяйства согласовать его с 

международными нормами, и, кроме того, экономить ресурсы для 

разработки нормативной базы. Регламенты ЕС №834/2007 и 

№889/2008 содержат общие предписания в отношении производства, 

маркировки и контроля экологической продукции растительного и 

животного происхождения, и охватывают сферы общего 

органического управления, производства сельскохозяйственных 

культур (в том числе селекции растений), животноводства (в том числе 

пчеловодства), аквакультур, обработки и переработки пищевых 

продуктов и кормов, а также упаковки, хранения, транспортировки и 

маркировки органической продукции. Практика соседних государств 

ярко свидетельствует, что принятие такого законодательства 

стимулирует развитие органического сельского хозяйства, улучшает 

состояние окружающей среды, здоровье населения и способствует 

развитию сельских территорий [1, 3]. 

Сертификация и маркировка органического сельского хозяйства 

необходима для того, чтобы удостоверить ведение хозяйства и 

переработку продуктов согласно требованиям органического 

сельского хозяйства. Наличие знака органической продукции на эти-

кетке товара дает потребителю возможность отличить органические 

продукты. Органическая сертификация отличается от обязательной 

сертификации продуктов прежде всего тем, что не ограничивается 

контролем конечного продукта, но включает мониторинг земельных 

угодий и всего процесса производства и переработки.  

В Европейском Союзе система надзора является двухуровневой. 

На первом уровне государственные органы осуществляют 

аккредитацию частных сертификационных учреждений и надзор за их 

деятельностью. На втором уровне эти учреждения контролируют 

фермерские хозяйства и перерабатывающие предприятия, а также 

импортные товары, и выдают сертификаты. 

Органик-сертификация предусматривает постоянный 

мониторинг соответствия процесса производства и готовой продукции 

правилам органического производства. Для этого проводятся 

ежегодные проверки документации, аудит производства и анализов 

конечной продукции. Пройти сертификацию могут операторы 

(предприниматели), которые производят, перерабатывают, 
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упаковывают, хранят или реализуют продукцию растениеводства и 

животноводства, выращенную в соответствии с органик-принципами. 

Регламент инспекции зависит от сферы деятельности оператора, 

поскольку у каждой из них свои особенности [2]. 

Для получения статуса «органического» производителю 

необходимо пройти конверсионный (переходный) период. Этот период 

может длиться от двух до трех лет в зависимости от технологии 

производства в предыдущие годы. С получением сертификата 

производитель может получить право на применение знака 

«Органический продукт». Сертификаты могут получать как 

производители, которые находятся в процессе перехода к 

биологическим севооборотам, так и перерабатывающие предприятия, 

которые производят сертифицированные экологические продукты. 

Процедура сертификации для производителя начинается с 

подачи заявки на сертификацию. Этот документ с одной стороны 

является уведомлением о начале производства продукции 

органическим способом, с другой – запросом на принятие в систему 

контроля органа по сертификации. Именно с момента регистрации 

заявки в органе по сертификации начинается отсчет конверсионного 

периода, то есть перехода от традиционного хозяйствования к 

органическому. Затем, в зависимости от особенностей 

производственной деятельности оператора, рассчитывается стоимость 

процедуры и согласовывается договор на сертификацию. После этого 

оператор предоставляет документы, в которых отображает все 

процессы, применяемые в производстве. Одна из особенностей 

процедуры в том, что все документы должны предоставляться в строго 

установленные сроки. Для проверки полноты и соответствия 

представленных данных орган по сертификации проводит 

предварительную оценку документов. В случае отрицательных 

результатов оператору сообщают обо всех недостатках и 

несоответствиях и дают возможность исправить их и представить 

дополнительные документы. 

Первая инспекция проводится в течение девяноста дней со дня 

завершения предварительной оценки присланных оператором 

документов. Цель такой инспекции – досконально проверить 

соответствие процессов и средств производства продукции 

требованиям, установленным в органик-стандарте. Так, инспектор 

проводит аудит документов на соответствие деятельности организации 

российскому законодательству, осуществляет осмотр всех 

производственных мощностей: полей, складов, линий по переработке 

продукции и прочее. Например, во время осмотра сельхозугодий 
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аудитор проверяет каждую границу на отсутствие риска загрязнения. 

Таким риском может быть дорога с интенсивным движением или 

соседнее поле, обрабатываемое по традиционной технологии. В 

животноводстве проверяется плотность размещения животных, состав 

кормов и соответствие ряду других требований. На производстве, 

например, проверяют разделение производственных потоков, 

поскольку обычно предприятие производит не только органик, но и 

традиционную продукцию. При необходимости производится отбор 

проб для лабораторных испытаний. 

Если в ходе аудита были выявлены несоответствия, у оператора 

есть пятнадцать дней, чтобы устранить мелкие недостатки. Для 

устранения существенных несоответствий может быть выделено время 

до трех месяцев. Далее начинает работу аттестационная комиссия, 

которая на основании полученных документов и отчета о первой 

инспекции дает разрешение на вступление оператора в систему 

контроля (под надзор) органа по сертификации. С этого момента 

оператор зарегистрирован в этой системе контроля и ему выдается 

сертификат о том, что методы ведения сельского хозяйства 

соответствуют требованиям, предъявляемым к органическому 

землепользованию (Сертификат соответствия производства). 

После вступления в систему контроля органа по сертификации, 

оператору нужно будет предоставлять ежегодную отчетность, в 

которой он обязан отражать любые изменения в производстве: 

ориентировочный объем производства по культурам на новый урожай, 

учет поголовья скота, изменения в рецептуре поданных на 

сертификацию переработанных продуктов сельского хозяйства и 

другие. Помимо отчетности, ежегодно проводится инспекция 

производства, на которой проверяется соответствие документов и 

реального состояния дел. Осуществляется контроль несоответствий, 

выявленных в прошедшем году, производится отбор проб продукции, 

которая претендует на статус органической, после сбора урожая. 

Инспекции проходят в течение всего срока действия аттестации в 

целях проверки постоянного соблюдения требований. 

Сертификат соответствия, а вместе с ним и возможность 

использовать маркировку «органический» на этикетке, 

предоставляется на продукцию, произведенную после окончания 

конверсионного периода. Это может произойти не ранее, чем через 

двенадцать месяцев после установления контроля органа по 

сертификации над производством. Сертификат выдается на 18 месяцев 

и продлевается в случае благополучного прохождения оператором 

ежегодной инспекции. Так оценка органа по сертификации и 
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последующее наблюдение позволяют предоставить потребителям 

независимую и надежную гарантию того, что сертифицированная 

продукция производится в строгом соответствии с органик-

требованиями.  

Анализ тенденций развития сельскохозяйственного 

производства в Республике Беларусь дает основания полагать, что 

белорусские сельхозпроизводители сегодня не имеют реальной 

возможности ставить вопрос о переходе на органическое производство 

по следующим причинам: 

– отсутствие рынка сбыта качественной продукции; 

– отсутствие льгот по налогам на прибыль; 

– отсутствие механизма льготных платежей за снижение 

загрязнения и истощения (нарушения) окружающей среды 

сельхозпроизводителями; 

– отсутствие стандартов на технологию органического 

сельского хозяйства; 

– отсутствие технологических нормативов, поскольку у нас до 

настоящего времени применяются нормативы и методы контроля 

содержания чего-то в чем-то (в почве, воде, продуктах) [4, 5].  
Создание у нас в республике национальных торговых марок 

органических сертифицированных продуктов, их продвижение на 

внутреннем рынке, а также импорт в западные страны является важной 

и, главное, выполнимой задачей. Конечно, наши регламенты по 

органическому производству и переработке в целом должны совпадать 

с регламентами, по крайней мере, ЕС. В противном случае, на экспорт 

нашей продукции, выращенной под маркой органической, нельзя 

будет рассчитывать. 
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Цена влияет не только на восприятие товара потребителем, 

формирует имидж, но и обеспечивает получение выручки продавцом. 

Ценовая эластичность спроса на любой товар имеет двойное 

практическое значение. С одной стороны, она характеризует 

поведение покупателя, а точнее, силу его реакции на изменение цены 

товара. С другой стороны, ценовая эластичность спроса определяет 

возможности маневрирования ценой со стороны продавца с целью 

максимизации прибыли. 

Проблема определения ценовой эластичности спроса в условиях 

Украины усиливается ограниченностью выходных данных для 

анализа. Это приводит к тому, что прямое определение ценовой 

эластичности на базе статистической обработки отчетных данных 

предприятий не всегда дает статистически достоверный результат из-

за ограниченности выборки. 

Для оценки ценовой эластичности спроса на органическую 

продукцию целесообразно применить аналитический и 

аппроксимационный методы. Аналитический метод опирается на 

качественную оценку факторов эластичности спроса относительно 

конкретного товара или товарной группы. К главным факторам, 

которые определяют степень ценовой эластичности спроса, относят: 

1. Меру необходимости товара для покупателя. Если товар 

является необходимым и сократить его потребление почти 

невозможно, то ценовая эластичность спроса будет незначительной.  

2. Наличие заменителей товара. Как правило, для товаров, 

которые имеют многочисленные заменители, ценовая эластичность 

спроса ниже, чем для товаров, какие потребители считают 

уникальными. Здесь следует отметить, что органическая продукция 

входит в более широкие товарные группы – пищевые продукты, 
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средств гигиены и тому подобное. Соответственно, с точки зрения 

многих потребителей заменители у нее есть. 

3. Характер восприятия престижности товара потребителем. 

Для товаров высшей категории эффекты дохода и замещения 

действуют в одном направлении при изменении цены. Соответственно, 

при прочих равных условиях, ценовая эластичность спроса на такие 

товары более высока, чем на товары низшей категории, для которых 

эффекты дохода и замещения действуют в противоположных 

направлениях. Органическая продукция относится к престижным 

товарам, потому можно ожидать, что ценовая эластичность спроса на 

нее более высока.  

4. Часть товара в общих доходах потребителя. Относительно 

товаров высшей категории это приводит к росту эластичности спроса, 

а для товаров низшей категории – к ее уменьшению, вплоть до 

проявлений так называемого парадокса Гифена. Однако для 

органической продукции, которая пока что не заняла значительную 

часть в общих расходах украинских потребителей, этот фактор 

ценовой эластичности спроса проявляется слабо. 

5. Текущая цена товара. Строго говоря, цена не может 

считаться фактором эластичности спроса, поскольку не влияет на 

кривую спроса непосредственно. Однако в подавляющем большинстве 

случаев повышения цены товара приводит к росту эластичности 

спроса на него. 

Анализ указанных факторов эластичности спроса в большей 

степени склоняет к мысли о достаточно высокой ценовой 

эластичности спроса на органическую продукцию. Однако этот вывод 

является достаточно приблизительным и требует дальнейшего 

уточнения с помощью другого метода. 

Аппроксимационный метод заключается в том, что фактические 

данные относительно цен и соответствующих им объемов сбыта 

аппроксимируются математической функцией определенного вида 

(линейной, логарифмической, степенной и тому подобное). Эта задача 

может быть решена достаточно точно лишь в случае, когда 

наблюдается устойчивая зависимость между ценой товара и объемами 

его сбыта. Если же такой постоянной зависимости нет, то это может 

быть по двум причинам. Первая причина, покупки товара носят 

случайный, эпизодический характер, а потому покупатель не слишком 

реагирует на изменение цены. Вторая, кроме ценового фактора на 

покупателя ощутимое влияние оказывают неценовые факторы, 

действие которых в случае отсутствия четкой корреляции должно быть 

значительно мощнее, чем реакция покупателя на изменение цен. 
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Для проверки первой гипотезы был проведен опрос сотрудников 

магазина «Антошка» (г. Днепропетровск). В пользу того, что покупки 

не носят регулярного характера, свидетельствует тот факт, что, по 

мнению продавцов, менее 10 % покупателей будут покупать 

органическую продукцию чаще, чем один раз на месяц и практически 

никто из покупателей не пытается запомнить цену товаров или 

сопоставить ее с ценой за прошлый месяц или неделю. 

Для проверки силы связи между ценой и объемами покупок 

органической продукции проанализированы данные, которые 

характеризуют динамику цен и объемы продаж моющих средств 

фирмы «Sonett OHG» (Германия) за 18 месяцев.  

За период с января 2012 г. по август 2013 г. были 

проанализированные объемы продаж семнадцати товарных 

наименований. Относительно постоянные объемы продаж (по крайней 

мере, одна единица товара продавалась ежемесячно) 

продемонстрировали лишь пять товарных единиц, для которых и были 

построенные линии аппроксимации фактических данных относительно 

текущих цен и соответствующих им объемов продажи (рис. 1).  

Обработка отчетных данных с помощью пакета Microsoft Excel 

относительно продаж пяти товаров дала следующие результаты: 

1. Ни одна аппроксимирующая функция не позволила 

достичь удовлетворительной точности аппроксимации (показатель R2 

не превысил значения 0,45 при минимально достаточном 0,7). 

2. Полиномиальные функции высоких порядков были 

отброшены, как таковые, что не могут описывать кривые спроса по 

сугубо логическим соображениям. 

3. Показатели аппроксимации нелинейными функциями не 

показали ощутимого преимущества над функциями первого порядка, 

что дало основания в дальнейшем анализировать именно 

прямолинейные функции спроса. 

4. В качестве линейных функций спроса были получены 

следующие уравнения: 

Р = - 0,0304 Q + 14,817 1) 

Р = - 0,0101 Q + 84,441 2) 

Р = - 1,1509 Q + 162,01 3) 

Р = - 0,0556 Q + 52,798 4) 

Р = 0,0954 Q + 67,774 5) 

Стоит отметить, что в уравнении (5) коэффициент перед 

количеством (Q) имеет позитивный знак, который не согласуется с 

законом спроса. По всей вероятности это является следствием целого 

ряда случайных факторов. 
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Рис.1. Графики спроса: 1 – Sonett Органик твердое 

нейтральное мыло (115 г), 2 – Sonett Органік мыло для детей (300 мл), 

3 – Sonett Органик для мытья посуды (0,5 л), 4 – Sonett Органик 

средство для стирки (2 л), 5 – Sonett Органик для мытья посуды (1 л) 

 

Так, прямое определение ценовой эластичности на базе 

статистической обработки отчетных данных предприятий не всегда 

дает статистически достоверный результат из-за ограниченности 

выборки. Кроме того, прямое сопоставление цен и объемов продажи за 

разные отрезки времени несет в себе угрозу существенного изменения 

«других равных условий» из числа тех, которые принимаются к 

сведению при формулировке закона спроса, – доходов покупателей, их 

вкусов, цен на взаимозаменяемые товары и тому подобное. 
Дополнительным аргументом в пользу такого объяснения служит 
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незначительная величина по модулю этого коэффициенту, который 

определяет почти горизонтальное положение линии спроса.  

Горизонтальная линия спроса характерна для товаров с очень 

высокой ценовой эластичностью спроса. Именно такие 

аппроксимирующие линии были получены для всех товаров, за 

исключением Sonett Органики для мойки посуды объемом 0,5 л 

(уравнение 3). Это позволяет утверждать, что спрос на исследуемые 

товары является эластичным. Однако этот общий вывод можно 

уточнить, рассчитав точечные эластичности спроса для медианных цен 

на множествах исследованных значений показателей сбыта. Они 

составили (по модулю): для Sonett Органик твердое нейтральное мыло 

(115 г) – 67,3; Sonett Органик мыло для детей (300 мл) – 2058,5; Sonett 

Органик жидкость для стирки (2 л) – 31,3; Sonett Органик средство для 

мойки посуды (0,5 л) – 176,2. Для Sonett Органик средство для мойки 

посуды (1 л) коэффициент точечной эластичности спроса не 

рассчитывался, поскольку, как указывалось выше, полученная 

аппроксимирующая линия спроса является аномальной, что 

объясняется действием случайных факторов. 

Таким образом, аналитический и аппроксимационный методы 

дают аргументы в пользу того, что спрос на органическую продукцию 

при текущих ценах является эластичным по цене. 
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У 1992 році на Всесвітньому Саміті в Ріо-де-Жанейро була 

прийнята Декларація, яка затвердила нову стратегію, що ґрунтується 

на парадигмі сталого розвитку й передбачає поєднання економічного 

зростання, соціального розвитку та захисту довкілля як 

взаємозалежних і взаємодоповнюючих елементів довгострокового 

розвитку. Під стійким розвитком в Декларації розуміється така модель 

діяльності суспільства, яка орієнтована не лише на задоволення 

основних життєвих потреб нинішнього й майбутнього поколінь, але й 

на встановлення рівноваги між природою та суспільством. Основою 

сталого розвитку є паритетність відносин у тріаді «людина – 
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господарство – природа». Сталий розвиток узагальнює процес 

виживання й відтворення генофонду нації, активізацію ролі кожного 

індивіда в суспільстві, забезпечення прав і свобод людини, збереження 

навколишнього природного середовища, формування умов для 

відновлення біосфери та її локальних екосистем, орієнтацію на 

зниження рівня антропогенного впливу на природне середовище й 

гармонізацію розвитку людини в природі [1]. На Саміті зазначалося, 

що перехід до сталого розвитку можливий лише за умови практичної 

реалізації ряду принципів, таких як:  

• пріоритет гуманістичних духовних цінностей, протилежних 

споживчій моделі з марнотратним використанням природних благ і 

ресурсів;  

• соціальне партнерство та залучення громадян до прийняття 

екологічно значимих та інших рішень при посиленні ролі суспільних 

структур децентралізованого інформаційного суспільства;  

• інтеграція економічних, соціальних та екологічних програм;  

• становлення інститутів сталого розвитку, що передбачає 

стратегічне управління, націлене на прийняття превентивних і 

попереджувальних заходів;  

• міжгалузеве співробітництво у суспільстві, яке викликає 

синергетичний ефект багаторазового зростання результативності 

зусиль завдяки поліпшенню взаємодії економічної, соціальної й 

екологічної сфер, координації планів і програм різного рівня;  

• стимулювання поширення передового досвіду та 

впровадження новітніх технологій;  

• рівний і справедливий доступ до природних ресурсів, ринків 

фінансового капіталу, сучасних технологій та знань;  

• адаптація суспільних систем життєзабезпечення і 

територіального управління до існуючих природних структур 

(ландшафтні системи, водозбірні басейни та ін.).  

Очевидно, що чи не найбільш важливу роль в даній концепції 

відіграє саме галузь органічного виробництва. Адже згідно з 

офіційною точкою зору IFOAM [2] виробництво та переробка 

органічної продукції ґрунтується на багатьох принципах, серед яких 

неможливо виділити пріоритетні, бо всі вони однаково важливі. Варто 

наголосити, що саме ці принципи є взаємопов‘язаними з 

вищенаведеними принципами переходу до сталого розвитку, що й 

відображено у таблиці 1. Саме галузь органічного виробництва 

найбільш вдало вирішує завдання стратегії сталого розвитку, а саме:  

• пропонує продукти харчування, що не тільки підтримують 

життєдіяльність, а й поліпшують здоров'я людей;  
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• забезпечує економічні вигоди для виробника і споживача;  

• використовує досить прості, стабільні і доступні методи та 

засоби ведення господарства; 

• забезпечує біологічну рівновагу в природі. 
 

Таблиця 1 

Відповідність принципів органічного виробництва  

принципам сталого розвитку 
Назва принципу сталого розвитку Назва принципу органічного 

виробництва 

Пріоритет гуманістичних духовних 

цінностей, протилежних споживчій 

моделі з марнотратним 

використанням природних благ і 

ресурсів 

Виробництво високоякісного 

продовольства, сировини та інших 

продуктів у достатній кількості 

Адаптація суспільних систем 

життєзабезпечення і територіального 

управління до існуючих природних 

структур (ландшафтні системи, 

водозбірні басейни та ін.) 

Узгодження виконання робіт у 

системі виробництва з природними 

циклами та живими системами 

ґрунтів, рослинного і тваринного 

світу 

Соціальне партнерство та залучення 

громадян до прийняття екологічного 

значимих та інших рішень при 

посиленні ролі суспільних структур 

децентралізованого інформаційного 

суспільства 

Визнання більш широкого 

соціального й екологічного впливу 

поза та в межах системи органічного 

виробництва і переробки 

Стимулювання поширення 

передового досвіду та впровадження 

новітніх технологій 

Збереження та покращення 

родючості та біологічної активності 

ґрунтів за допомогою місцевих 

культурних, біологічних і 

механічних методів замість 

використання зовнішніх факторів 

виробництва (ресурсів) 

Рівний і справедливий доступ до 

природних ресурсів, ринків 

фінансового капіталу, сучасних 

технологій та знань  

Використання в системах 

виробництва та переробки, наскільки 

це можливо, відновлюваних ресурсів, 

запобігання їх втратам і забрудненню 

Міжгалузеве співробітництво у 

суспільстві, яке викликає 

синергетичний ефект багаторазового 

зростання результативності зусиль 

завдяки поліпшенню взаємодії 

економічної, соціальної й 

екологічної сфер, координації планів 

і програм різного рівня 

Забезпечення кожному зайнятому 

працівникові в органічному 

землеробстві та переробці його 

продукції рівня якості життя, який 

задовольняє вимогам здорового й 

безпечного середовища 
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Україна не залишилась осторонь даної концепції і в 2000 році 

були впровадженні принципи сталого розвитку України на основі 

розробки еколого-економічної моделі розвитку сировинної галузі та 

збереження біоресурсів країни в сучасних умовах [3]. Також у 2007 

році було затверджено розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про схвалення Концепції національної екологічної політики України 

на період до 2020 року» [4]. 
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В современном аграрном производстве все больше возрастает 

роль специалистов в организации этого процесса. Каждый 

технологический процесс растениеводства связан с принятием 
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решений специалиста. Именно агроном решает задачу 

совершенствования технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур, повышения эффективности использования земли. 

При нынешнем положении аграрной отрасли, когда 

утрачиваются достигнутые преимущества в технологии и организации 

производства, вследствие усиления эрозии почв, ухудшения 

мелиоративного состояния земель, распространения болезней и 

вредителей сельскохозяйственных культур, восстановление 

природных ресурсов становится основной проблемой.  

Применяемая в настоящее время система земледелия, 

основанная на глубокой вспашке с оборотом пласта и применением 

синтетических минеральных удобрений и пестицидов привела к тому, 

что почвы потеряли свою структуру, перестали существовать как 

живой организм и дают высокий урожай только при условии широкого 

применения всего диапазона средств интенсификации. В то же время 

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. Следствием 

применения пестицидов стало загрязнение земель и водоемов, 

повышенное содержание их в сельскохозяйственной продукции, 

выращиваемой с их применением и негативное влияние на здоровье 

человека. 

Проблемы рационального природопользования и обеспечения 

населения безопасными для здоровья продуктами питания являются 

особенно актуальными в современном обществе. Развитие 

органического (экологического) сельского хозяйства стало одним из 

способов уменьшения негативного воздействия агропромышленного 

комплекса на природу и человека. Производители органических 

продуктов питания предлагают альтернативные подходы к ведению 

хозяйства, исключающие риски для окружающей среды и 

потребителей.  

Органическое земледелие открывает новые перспективы для 

многих стран мира, в том числе и для Республики Беларусь, где это 

направление сельского хозяйства только начинает формироваться. 

Наша страна обладает практически неиспользуемым до сих пор 

потенциалом развития производства органических продуктов, ввиду 

наличия соответствующего количества пахотной земли, почвенно-

климатических условий и созданной материально-техническая базы, а 

также разработанных учеными (например, К. И. Довбаном, 2012) 

методических аспектов перехода от традиционного к органическому 
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ведению сельского хозяйства. 

Но для того, чтобы органическое земледелие получило развитие 

в Беларуси, нужен соответствующий уровень экологической культуры 

различных слоев населения – агропроизводителей, бизнесменов, 

торговых работников, потребителей, законодателей, и др.  

В Республике Беларусь подготовка агрономов ориентирована, 

прежде всего, на крупные растениеводческие хозяйства интенсивного 

типа. Поэтому в контексте возрастания внимания к органическому 

сельскому хозяйству важным является формирования 

соответствующего информационного блока в структуре учебной 

деятельности будущего специалиста. 

Нами в учебный план подготовки специальности 1-74 02 01 

«Агрономия» был включен курс «Основы органического земледелия» 

(5 курс, 10 семестр). Он входит в вузовский компонент 

профессионального цикла учебного плана. 

Мы учитывали, что некоторые вопросы экологизации сельского 

хозяйства, применения альтернативных технологий в земледелии 

рассматриваются в структуре других учебных дисциплин 

(«Земледелие», «Основы животноводства», «Почвоведение», «Защита 

растений», «Сельскохозяйственная экология» и др.), но будущие 

специалисты-агрономы не изучают органическое земледелие в 

комплексе нормативных требований к сертификации органического 

сельского хозяйства. 

Учебная дисциплина «Основы органического земледелия» 

рассматривает принципы, методы, аспекты ведения экологического 

сельскохозяйственного производства, основанного на понимании того, 

как взаимодействуют почва, растения, животные и силы природы; 

изучение его теоретических основ. 

Цель дисциплины: формирование представлений, теоретических 

знаний, практических умений по ведению органического земледелия. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- разработанной концепции перехода на органическое 

земледелие в республике; 

- системы сертификации органического сельского хозяйства;  

- основных требований при переходе на органическое 

производство экологически чистых продуктов;  

- расширенного воспроизводство плодородия и охраны почв при 

ведении органического земледелия;  

- использование биологического метода защиты растений от 

вредных организмов; 

- консультативной помощи специалистам по производству 
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экологически чистых продуктов питания. 

Учебная дисциплина «Основы органического земледелия» 

рассчитана на 70 академических часов, 40 аудиторных часов, из 

которых лекционных занятий — 20 часов, лабораторных занятий — 20 

часов. Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины разделено на десять тем. 

В теме 1 «История возникновения и развития органического 

направления в сельском хозяйстве» рассматриваются понятие 

органического сельского хозяйства, история возникновения и развития  

органического направления в сельском хозяйстве в странах Европы, 

Азии, Америки, России, дается краткая справка об основателях 

органического сельского хозяйства А. Говарде, Э. Бальфур, Р. 

Штайнере, Л. Бромфилде, Ж. Родэйле, М. Окада, М. Фукуока, А.Т. 

Болотове.  

Во второй теме  дается обзор и краткая характеристика 

основных альтернативных методов ведения сельскохозяйственного 

производства.  

Развитие органического сельского хозяйства в современном 

мире рассматривается в теме 3. Раскрываются его экологические 

преимущества, описывается состояние органического земледелия в 

странах ЕС, в России и Украине.  

Тема 4 посвящена принципам органического сельского 

хозяйства и нормативно-правовым актам, регулирующим 

производство и маркирование органической продукции в мире.  

Для будущего специалиста, который может работать в 

органическом земледелии, важными являются знания правил для 

производителей сертифицированной органической продукции. Эти 

вопросы рассматриваются в теме 5. Изучается весь процесс 

прохождения органической сертификации, требования относительно 

уровня загрязнения вредными веществами земли для ведения 

органического земледелия.  

Защита растений в органическом земледелии является важным 

вопросом. Принципы и стратегия защиты растений в органическом 

земледелии представлены в теме 6 дисциплины. Здесь изучаются 

косвенные методы защиты растений (профилактика), защита растений 

с помощью биопрепаратов. 

Тема 7 посвящена обработке почвы при ведении органического 

земледелия. Сравниваются  традиционная отвальная обработка земли,  

обработка почвы плоскорезом и дисковой бороной, нулевая обработка. 

Для будущего агронома необходимым будет усвоение таких 

обязательных аспектов органического земледелия, как внедрение в 
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производство научно- обоснованных севооборотов, минимизация 

возделывания почвы, мульчирование, оставление на поле всей 

нетоварной части урожая как источника биомассы для образования 

гумуса, развитие местного животноводства для получения 

экологически чистого навоза. 

Теория и специфика питания растений в органическом 

земледелии изучается в теме 8, где анализируются возможности 

применения местных органических, сидеральных и минеральных 

удобрений.  

В теме 9 раскрываются особенности возделывания основных 

культур в органическом земледелии на примере зерновых, кукурузы, 

гречихи, масличных и  корнеплодов.  

Перспективы развития органического земледелия в Беларуси 

рассматриваются в теме 10. Студентами изучается «Концепция и 

перспективы развития биоорганического земледелия по производству 

здоровых экологически чистых продуктов питания в Республике 

Беларусь», методические аспекты перехода от конвенциального к 

органическому ведению сельского хозяйства в ближайшие годы в 

республике. Возможности малых фермерских хозяйств. Сбор 

экологических дикоросов: грибов, ягод, лекарственных растений, их 

переработка. Особенности ведения органического животноводства и 

аквакультуры.  

В настоящее время в республике не существует учебных 

изданий, посвященных органическому сельскому хозяйству. В 

большинстве случаев на книжном рынке представлены издания, 

предназначенные для дачников, поэтому в своем курсе лекций мы 

опирались на научные издания (монографии, диссертации, статьи), 

посвященные отдельным аспектам органического сельского хозяйства. 

Учитывался опыт стран, для которых органическое сельское хозяйство 

уже не является новшеством. 

По нашему мнению, предложенный нами учебный курс 

«Основы органического земледелия» будет способствовать усилению 

конкурентоспособности будущего специалиста-агронома и 

увеличивать возможности его трудоустройства. 
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ЭНЕРГО И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ 

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ РФ 
 

В.В. Дьяченко, доктор с.-х. наук, доцент 

Брянская государственная сельскохозяйственная академия 

agrobiol@bgsha.com 
 

Одним из направлений в интенсификации кормопроизводства 

может быть его биологизация за счет совершенствования структуры 

кормового клина посредством интродукции малораспространенных 

ресурсо- и энергосберегающих культур. Для агроклиматических 

условий Брянской и сопредельных областей России суданская трава 

(травянистое сорго) рассматривается как перспективный интродуцент 

и универсальную кормовую культуру. Благодаря засухоустойчивости и 

относительно невысоким требованиям к почвенному плодородию, 

травянистое сорго формирует высокие и стабильные урожаи кормовой 

массы, которую в одинаковой мере можно использовать как для 

приготовления сена, сенажа, травяной муки, силоса, зерносенажа, так 

и зеленую массу, подкормку, выпас. Суданская трава является 

прекрасным компонентом для возделывания в смешанных посевах с 

зернобобовыми, капустными культурами, кукурузой и 

подсолнечником. Травянистое сорго от других однолетних 

мятликовых трав отличает интенсивная побегообразовательная 

способность, обильная кустистость и хорошая отавность, а также 

высокое содержание белка и сахаров. Биологические особенности, 

универсальность и многогранность использования дополняются 

высокой экологической пластичностью, а также сравнительно 

невысокой требовательностью к условиям произрастания. Данные 

преимущества позволяют включать травянистое сорго в различные 

типы полевых и кормовых севооборотов, использовать в производстве 

всего спектра травянистых кормов. Особую ценность культура 

представляет во второй половине лета, как надежный источник 

зеленых кормов, перспективное звено сырьевого конвейера. 

Начиная с 2000 года в Брянской ГСХА проводятся работа 

целью, которой является научно-практическое обоснование зонально-

адаптированных технологий производства травянистых кормов и 

семян суданской травы, а также направлений использования культуры 

в системе полевого кормопроизводства Брянской области. 

Многолетняя и многосторонняя оценка суданской травы как 

универсальной кормовой культуры дает возможность предложить ряд 

научно – практических принципов и подходов еѐ использования в 

кормопроизводстве. 

mailto:agrobiol@bgsha.com
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 Универсальность суданской травы обуславливает 

возможность реализовывать разнообразные схемы использования, 

убирая растения в оптимальные фазы технологической спелости. 

Максимальный выход сырого протеина (1,05-1,08 т/га) с высокой 

протеиновой полноценностью кормовой массы обеспечивает 

многоукосная схема использования. Наиболее высокий (1,93-1,97 т/га) 

сбор легкорастворимых сахаров обеспечивает одноукосное 

применение, максимальный урожай кормовых единиц - 9,73 т/га и 

обменной энергии (ОЭ) – 135,28 ГДж/га получен при двухукосной 

схеме использования. 

 Место суданской травы в системе кормопроизводства региона 

- это звено зеленого конвейера во второй половине вегетации, а так же 

страховая культура в сырьевом конвейере при производстве сена, 

сенажа, силоса и зерносенажа. 

 Сортимент травянистого сорго в условиях серых лесных почв 

Нечерноземья по ряду морфобиологических и хозяйственно-ценных 

показателей можно четко разделить на две хозяйственные группы: 

ранне- и среднеспелые сорта многоукосного «кормового» назначения 

на зеленую подкормку или стравливание, сено, сенаж, зерносенаж: 

Черноморка, Тугай, Кинельская 100, Изумрудная, Камышинская 51, 

Приалейская, Сенокосная, Приобская и др.; позднеспелые сорта и 

гибриды одноукосного «силосного» использования на сенаж, силос и 

зеленый корм преимущественно в чистых посевах: 

Многоотрастающая, Быстрянка, Степнячка, Интенсивный F1, 

Остролистный F1 и Густолистный F1 и др. Силосные сорта и гибриды в 

агроклиматических условиях региона отличаются высоким 

потенциалом продуктивности – 12,0-15,0 т/га сухого вещества, для 

реализации которого необходимо создавать достаточно высокий 

(интенсивный) агрофон. Кормовые сорта обладают потенциалом 

продуктивности 8,0-10,0 т/га сухого вещества, в агроклиматических 

условиях юго-запада Нечерноземья формируют 2-3 укоса и вызревают 

до полной спелости семян. Такие сорта хороший компонент для 

смешанных посевов и для них более приемлем умеренный агрофон. 

 По раннеспелым сортам суданской травы с вегетационным 

периодом около 105 дней (Тугай, Кинельская 100, Изумрудная, 

Приалейская и др.) в условиях региона возможна организация 

собственного семеноводства, так как они стабильно вызревают до 

полной спелости и формируют полноценные по всхожести семена 

(соответствующие требованиям ГОСТ Р 52325-05). Применение таких 

технологических приемов как полное минеральное удобрение в дозе 

(NPK)60, широкорядного способа посева с междурядиями 45 см или 
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рядового с нормой высева 3,0-3,5 млн. всхожих семян на га дает 

возможность получать до 12-14 ц/га кондиционного посевного 

материала. Лимитирующим фактором стабильного получения семян 

суданской травы в Брянской области являются температурные 

условия. Высокий урожай семян с хорошими посевными качествами 

формируется лишь в годы с суммой активных температур около 2300 
0
С (за период июнь – сентябрь) и гидротермическим коэффициентом 

1,3. 

 В условиях области высевать травянистое сорго в конце мая - 

начале июня. Для организации зеленого конвейера посев производить 

в течение всего июня месяца, ориентируясь при этом на 

гидротермический режим почвы. Наиболее оптимальным способом 

посева суданской травы на кормовые цели является рядовой. Норму 

высева следует дифференцировать в зависимости от 

морфобиологических особенностей сорта: для ранне – и среднеспелых 

сортов 2,5-3,5 млн. всхожих семян /га, для позднеспелых 2,0-2,5 и для 

ССГ 1,5-2,0. Применять разработанные дифференцированные нормы 

полного минерального удобрения, внося под предпосевную 

культивацию и локально полную дозу фосфорно-калийных удобрений 

и 30-50 % азотных. В подкормку в фазе 3-4 настоящих листьев (или 

после первого укоса) вносить 50-70 % азотных удобрений. 

 По кормовой продуктивности, как правило, чистые посевы 

суданской травы имеют определенные преимущества в сравнении с 

поликультурой. Более высокий выход (на 11-15 %) сухого вещества, 

кормовых единиц и обменной энергии на серых лесных почвах 

обеспечивают лишь смеси суданской травы с кормовыми бобами. 

Введение в травостои с суданской травой зернобобовых культур (вика, 

люпин, горох, кормовые бобы) позволяет увеличить на 10-30 % сбор 

растительного белка и повысить протеиновую обеспеченность 

кормовой единицы до 123-156 г. 

Энергетическую оценку технологий производства кормов и 

семян проводили с учетом требований Методических указаний по 

проведению полевых опытов с кормовыми культурами (1997). 

Экономическую эффективность рассчитывали на основании 

составленных технологических карт, справочно-расчетных 

нормативов, цен на энергоносители, пестициды, удобрения и семена и 

т.д. сложившихся в 2013 году. Валовое производство (урожайность в 

тоннах кормовых единиц на га) определяли по усредненным 

результатам опытов и производственной проверки, с учетом всех 

нормативов потерь при заготовке кормов. Проведенные расчеты 

основных экономических показателей убедительно доказывают 
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высокий энерго – и ресурсосберегающий потенциал суданской травы и 

универсальность еѐ использования в кормопроизводстве региона 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Экономическая и энергетическая оценка технологий производства 

кормов и семян на основе суданской травы 

Технологии 

(сортимент по 
группам 

спелости) 

Валовое 

произ-
водство, т. к. 

ед./га 

Производс-

твенные 
затраты, 

руб/га 

Рента-

бель-
ность, 

% 

Затраты 
совокуп-

ной 

энергии, 
ГДж/га 

ЭК КЭЭ 

технология производства зеленого корма 

раннеспелые сорта 

(два укоса) 
4,88 8889,0 147,0 17,9 5,5 4,3 

позднеспелые 
сорта и гибриды 

5,04 9110,9 148,9 14,1 6,5 4,8 

в поликультуре 

(два укоса) 
5,36 9238,1 161,1 16,9 6,3 5,1 

технология производства сена 

кормовые сорта 2,12 7340,8 30,0 13,5 6,4 3,8 

в поликультуре с 

викой яровой 
2,10 7631,4 23,8 13,4 6,0 3,7 

технология производства сенажа 

кормовые сорта 3,94 8300,7 113,6 16,5 5,6 3,4 

позднеспелые 
сорта и гибриды 

5,33 8842,9 171,4 17,5 6,8 4,2 

в поликультуре с 

викой яровой 
4,02 8591,1 110,6 16,4 5,2 3,3 

технология производства силоса 

кормовые сорта 3,75 8886,3 89,9 14,2 7,1 5,1 

позднеспелые 

сорта и гибриды 
5,19 10943,3 113,4 15,7 9,6 5,8 

раннеспел. сорта с 

корм. бобами 
5,21 9695,0 141,8 15,1 8,6 5,6 

позднеспел. сорта 

с корм. бобами 
5,63 11203,0 126,2 15,9 8,9 5,9 

технология производства зерносенажа 

кормовые сорта 6,03 10163,7 167,0 14,3 11,2 6,7 

в поликультуре с 

корм. бобами 
8,81 11042,5 259,0 15,0 12,6 8,7 

технология производства семян 

широкорядный 

посев 
1,37 (т/га) 7708,2 202,1 - - - 

рядовой посев 1,21 (т/га) 7536,4 173,0 - - - 
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Наиболее высокий условный чистый доход обеспечивает 

производство зерносенажа – 17-28 тыс. рублей с га, наименьший сена 

– около 2 тыс. рублей с га. Наиболее высокий условный чистый доход 

обеспечивает производство зерносенажа – 17-28 тыс. рублей с га, 

наименьший сена – около 2 тыс. рублей с га. Высокой 

рентабельностью отличаются технологии возделывания на зерносенаж 

167-259 %, на зеленый корм 147-161 %. Особо следует отметить 

довольно высокую доходность – 13-15 тыс. рублей с га и 

рентабельность – 170-200 % производства семян раннеспелых сортов 

суданской травы. При этом себестоимость составляет около 10 рублей 

за 1 кг семян, что делает суданскую траву кормовой культурой с 

невысокой стоимостью посевной нормы (300-400 рублей на га при 

условии собственного семеноводства). 

Анализ материально-технических затрат по основным 

расходным статьям показал, что при возделывании суданской травы на 

кормовые цели наибольший удельный вес – около 30 % 

производственных затрат приходится на минеральные удобрения и 

ГСМ – 14,3 %. Существенные доли - 10-14 % в структуре затрат 

приходятся на организацию и управление производством, семена и 

автотранспорт. Высокий удельный вес материальных затрат на 

минеральные удобрения можно снизить за счет оптимизации уровня 

минерального питания, размещения культуры по хорошим 

предшественникам. Снизить затраты на семена более чем в два раза 

можно за счет организации собственного производства семян 

суданской травы. 

Результаты энергетической оценки производства травянистых 

кормов на основе суданской травы показали высокую эффективность 

(табл. 1). В зависимости от применяемой технологии энергетический 

коэффициент (ЭК) составлял 5,2-12,6, причем наиболее высокой 

эффективностью характеризовались технологии производства 

зерносенажа 11,2-12,6, а наименьшей зеленого корма, сена и сенажа 

5,2-6,8. Выход обменной энергии при производстве кормов на основе 

травянистого сорго значительно превышал затраты израсходованной 

энергии. Коэффициент энергетический эффективности (КЭЭ) 

варьировал в пределах 3,3 - 8,7, причем высоким уровнем 

энергетической эффективностью характеризовались технологии 

производства зерносенажа 6,7 – 8,7, а так же силоса 5,1-5,9. Средним 

уровнем эффективности отличались технологии выращивания  сена и 

сенажа 3,3 – 3,8. 

Таким образом, суданская трава (травянистое сорго) для 

экономических и почвенно-климатических условий Брянской области 
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– это перспективная энерго- и ресурсосберегающая кормовая культура. 

Может использоваться для получения следующих кормов: зеленый 

корм, сено, сенаж, зерносенаж и силос. По некоторым сортам 

возможно местное семеноводство. 
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Органическое сельское хозяйство – одно из самых динамично 

развивающихся направлений мирового аграрного производства. С 

2000 года по 2008 год количество хозяйств, выращивающих 

экологическую продукцию, выросло почти в 2 раза. Сегодня 

органическим агропроизводством занимаются в 153-х государствах 

мира [5]. Несмотря на то, что в Беларуси развивается в основном 

интенсивное сельское хозяйство, нацеленное на получение 

максимальной урожайности с помощью широкого применения 

химически синтезированных средств химизации (гербицидов, 

инсектицидов, фунгицидов, удобрений), уже имеет место понимание 

того, что органическое также имеет право на существование [2, 4]. 

В настоящее время в Беларуси набирает популярность ведение 

сельского хозяйства по органическим принципам. Стратегия его 

развития разработана Министерством сельского хозяйства в 

сотрудничестве с наукой и производством. Во многих странах (в том 

числе и в Украине) приняты законы об органическом сельском 

хозяйстве, созданы системы сертификации. В нашей стране их пока 

нет, но специальный знак для маркировки органической 

сельскохозяйственной продукции разрабатывается [3]. Исходя из 

вышеизложенного, целью наших исследований явилось определение 

влияния способа выращивания на урожайность и качество клубней 

при разработке основных элементов технологии возделывания 

картофеля по экологизированной технологии. 

Исследования проводили в 2011-2013 гг. на полях РУП 

«Минская областная сельскохозяйственная опытная станция НАН 
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Беларуси». В испытании находились сорта картофеля отечественной 

селекции различного срока созревания: Лилея (ранний), Скарб 

(среднеспелый), Рагнеда (среднепоздний). Посадку клубней 

проводили в первой декаде мая клоновой сажалкой СН-4К в 

предварительно нарезанные гребни. Повторность опыта 

четырѐхкратная, расстояние между клубнями в ряду 25-30 см, общая 

площадь делянки 28,0 м
2
, учетная – 14,0 м

2
. 

При традиционном способе возделывания, для борьбы 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) в период появления и развития 

заболевания. Уничтожение колорадского жука и тлей проводили 

препаратом актара, ВДГ (0,08 кг/га) в период вегетации при 

достижении ЭПВ. 

При выращивании картофеля экологизированным способом 

для защиты от  фитофтороза применялся бактофит (5 л/га, 3-5 

обработок в период благоприятных условий появления и развития 

заболевания). Уничтожение колорадского жука проводили 2-3-кратно 

препаратом битоксибациллин (3 кг/га). Для борьбы с сорными 

растениями использовали агротехнический способ, т.е. выполняли 2-3 

междурядные обработки культиватором АК-2,8 до смыкания ботвы в 

рядках. Для лучшего развития растений проводили двукратную 

обработку растений в фазу бутонизации природным регулятором 

роста экосил, 5 % в.э. (200 мл/га). 

Статистический материал полевых опытов обработан методом 

дисперсионного анализа [1]. Анализируя результаты исследований по 

продуктивности за 3-х-летний период установлено, что общая 

урожайность клубней при экологизированной технологии 

выращивания составила 70,4 % от традиционной, товарная – 69,1 % 

(таблица 1).  

Средняя урожайность, в зависимости от способа возделывания 

по сортам составила: экологизированная технология – от 29,8 т/га 

(сорт Скарб) до 33,7 т/га (сорт Рагнеда); интенсивная технология – от 

40,9 т/га (сорт Скарб) до 49,0 т/га (сорт Рагнеда). 

Урожайность товарной фракции клубней при традиционной 

технологии возделывания составила для всех сортов более 30 т/га, 

при экологизированной – от 27,5 т/га (сорт Скарб) до 30,8 т/га (сорт 

Лилея). Следует отметить, что по общей урожайности клубней как 

при традиционной технологии выращивания, так и при 

экологизированной выделяется сорт Рагнеда, но принимая во 

внимание товарную урожайность лучшим оказался сорт Лилея. 
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Таблица 1  

Продуктивность сортов картофеля в зависимости от 

экологизированного и традиционного способов выращивания,  

2011-2013 гг. 
Cорт Урожайность, 

т/га  

+ к традиц. 

методу, т/га 

Товарная 

урожайность, т/га 

Товарность, % 

Традиционная технология – контроль 

Лилея 47,2 - 44,7 94,7 

Скарб 40,9 - 38,0 92,9 

Рагнеда 49,0 - 44,5 90,8 

Экологизированная технология с биологическим методом СЗР 

Лилея 33,0 -14,2 30,8 93,3 

Скарб 29,8 -11,1 27,5 92,3 

Рагнеда 33,7 -15,3 29,7 88,1 

НСР05 5,2  

 

Это обусловлено тем, что у сорта Лилея фракционный состав 

клубней до 40 мм минимален (таблица 2).  

Таблица 2  

Структура урожая клубней картофеля в зависимости от 

экологизированного и традиционного способов выращивания,  

2011-2013 гг. 
 

Сорт 

Структура   урожая   по   фракциям 

крупная  

более 60 мм 

семенная,  

40-60 мм 

мелкая, 

до 40 мм 

т/га % т/га % т/га % 

Традиционная технология – контроль 

Лилея 24,0 52,3 20,7 42,8 2,4 4,9 

Скарб 19,1 46,5 18,9 46,1 2,9 7,4 

Рагнеда 14,5 29,6 30,0 61,2 4,4 9,2 

Экологизированная технология с биологическим методом СЗР 

Лилея 13,6 42,3 17,2 51,1 2,1 6,6 

Скарб 11,8 40,0 15,7 52,1 2,3 7,9 

Рагнеда 10,3 31,4 19,4 56,9 4,0 11,7 

 

При рассмотрении структуры урожая при двух технологиях 

выращивания, следует отметить, что преобладанием семенной 

фракции над крупной (более 50 % клубней) характеризуется 

экологизированный способ выращивания по всем изучаемым сортам. 

При возделывании картофеля по интенсивной, традиционной 

технологии, крупная фракция клубней была характерна для сорта 

Лилея. По сорту Скарб за 3-х-летний период исследований крупная и 
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семенная фракции клубней почти одинаковы (незначительно 

превышала семенную на 0,4 % или 0,2 т).  

В процентном отношении, товарность клубней по 

экологизированной технологии выращивания в сравнении с 

интенсивной снижается незначительно: для сорта Лилея – на 1,7 %, 

сорта Скарб – на 0,5 %, сорта Рагнеда – на 2,5 %. 

Данные биохимического анализа клубней трех сортов 

картофеля за 2011-2012 гг. показали, что содержание аминокислот в 

клубнях картофеля зависят от способа выращивания. Лучшее 

накопление аминокислот в клубнях картофеля достигается благодаря 

применению экологизированной технологии возделывания без 

использования пестицидов, в отличие от традиционной, где в качестве 

защиты от вредителей и болезней применяли химпрепараты 

(таблица 3). 

Таблица 3  

Содержание аминокислот в клубнях картофеля в 

зависимости от способа выращивания на дерново-

подзолистой супесчаной почве (д. Натальевск, Червенского 

р-на Минской обл.), 2011-2012 гг., гаминокислоты/кгобразца 

 

Аминокислоты 

Лилея Скарб Рагнеда 

Тради-

цион. 

Эколо-

гизир. 

Тради-

цион. 

Эколо-

гизир. 

Тради-

цион. 

Эколо-

гизир. 
Незаменимые: 

  валин  

  треонин (критич.)  

  метионин (критич.)  

  фенилаланин  

   изолейцин  

   лейцин  

   лизин (критич.)  

  ∑ незаменим. амин-т 

  ∑ критических амин-т* 

 

7,81 

0,74 

0,93 

6,64 

5,24 

8,21 

3,86 

33,43 

5,53 

 

9,08 

0,83 

1,35 

6,86 

5,62 

9,25 

4,02 

37,01 

6,20 

 

8,10 

0,74 

1,64 

5,56 

4,55 

6,78 

3,44 

30,81 

5,82 

 

8,31 

0,71 

1,89 

5,89 

4,82 

7,11 

3,61 

32,34 

6,21 

 

7,65 

0,94 

1,48 

5,95 

4,86 

8,24 

4,07 

33,19 

6,49 

 

8,47 

0,85 

1,59 

6,40 

5,23 

8,72 

3,68 

34,94 

6,12 

Заменимые: 

   аспарагин  

   глутамин  

   серин  

   глицин  

   аланин  

   аргинин  

   тирозин  

∑ заменимых амин-т 

 

10,30 

12,82 

3,99 

1,42 

4,06 

4,56 

3,86 

41,01 

 

14,26 

16,09 

4,68 

1,89 

4,83 

5,91 

4,89 

52,55 

 

16,27 

18,34 

3,42 

1,39 

4,38 

5,08 

3,79 

52,67 

 

17,56 

19,80 

3,34 

1,40 

4,29 

4,91 

3,71 

55,01 

 

14,55 

16,41 

4,03 

1,64 

4,68 

4,87 

3,92 

50,1 

 

15,75 

17,76 

4,07 

1,67 

4,59 

5,31 

4,34 

53,49 
Примечание - * - сумма критических аминокислот – треонин, метионин, лизин 
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Установлено, что у сорта Лилея основное содержание 

незаменимых аминокислот с применением экологизированной 

технологии выращивания картофеля превышает на 0,09-1,27 г/кг по 

сравнению с традиционной. Для заменимых аминокислот этот 

показатель составил от 0,47 до 3,96 г/кг. 

Незаменимые аминокислоты валин, метионин, фенилаланин, 

изолейцин, лейцин и лизин у клубней сорта Скарб характеризовались 

лучшим накоплением при экологизированной технологии в среднем от 

2,6 до 15,2 %, чем при традиционной. Сумма незаменимых и 

критических аминокислот также была лучшей при экологизированной 

технологии без использования химпрепаратов.  

По сумме всех аминокислот выделяется сорт Лилея, 

выращенный по экологизированной технологии, с показателем 89,56 

г/кг, у этого же сорта самая высокая сумма незаменимых аминокислот 

– 37,01 г/кг.  
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Продукция, изготовленная из ненатуральных материалов, 

занимает значительную долю современного рынка 

непродовольственных товаров технического и бытового назначения. В 

целях повышения экономических показателей российские 

производители всѐ реже используют отечественное натуральное сырье 

при производстве одежды и обуви [1]. Экологичность продуктов 

питания импортного производства всѐ чаще ставится под вопрос [2]. В 

таких условиях биопродукция, произведѐнная на территории 

Российской Федерации, с каждым становится всѐ болем 

востребованной. Люди хотят вести здоровый образ жизни - потреблять 

полезные для здоровья продукты, носить экологически чистую 

одежду, жить в экологически чистых домах.  

В Алтайском крае существует база для дальнейшего развития 

производства широкого спектра экологически чистых, 

продовольственных и технических изделий из льна. Регион находится 

вдалеке от основных промышленных районов России и на его 

территории не ведется добыча или переработка вредных для 

окружающей среды веществ, благодаря чему воздух, почва и вода не 

загрязнены. Объем выращенного и переработанного льна занимает 

одно из лидирующих мест среди субъектов Российской Федерации. В 

2011 году в крае было произведено 6,4 тысяч тонн льноволокна, что 

составило 15% от общероссийского [3]. 

Ряд предприятий края уже сейчас производят продукцию 

технического и продовольственного назначения из льна, обладающую 

высокими показателями качества и экологичности. Научно 

производственное объединение «Алтайский лѐн» производит 

«Льняное масло» и «Семечко льна хрустящее». Эти продукты 

выпускаются по уникальным технологиям, которые позволяют 

максимально сохранить  полезные свойства исходного сырья. Из льна-

межеумка на данном предприятии освоен выпуск модифицированного 

волокна для производства огнебиозащищенных объемных 

утеплителей, которые так же обладают высокими показателями 

mailto:iliden07111989@yandex.ru
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экологичности [4]. ООО "Льно-Джутовая Компания" выпускает ряд 

утеплителей для строительства из льноволокна. Данный утеплитель 

используется при возведении домов из бруса и хорошо зарекомендовал 

себя благодаря своим уникальным свойствам, к которым можно 

отнести и высокий уровень экологичности [5]. 

В городе Барнауле существуют профильные высшие учебные 

заведения - Алтайский Государственный Технический Университет и 

Алтайский Государственный Аграрный Университет. Эти организации 

обеспечивают создаваемую отрасль специалистами, которые могут 

освоить новейшие производственные технологии. 

Существует несколько направлений использования льна для 

производства экологически чистой продукции: 

- выпуск продуктов питания; 

- производство технической продукции, которая направлена на 

повышение показателей качества и экологичности транспортных 

средств, мебели, спецодежды; 

- производство повседневной одежды; 

- производство продукции медицинского назначения. 

Главным направлением получения эко-продукции технического 

назначения (прежде всего для транспорта и гражданского 

строительства) из льноволокна может стать обработка его огне- и 

биозащитными отделочными составами. Единственно возможным, 

целесообразным и экономичным вариантом изготовления надежно 

защищенных от действия биодеструкторов и источников огня 

льносодержащих нетканых материалов любой поверхностной 

плотности является производство огнебиозащищенного объемного 

утеплителя из льноволокна. Иммобилизация огнебиозащитных 

препаратов в процессе или после изготовления другого нетканого 

полотна не всегда возможна и рациональна технически и 

экономически. 

Для решения проблемы была создана технология дозированного 

нанесения различных функциональных препаратов на 

льноволокнистую массу, в результате чего был получен опытный 

образец устройства. Методом термоскрепления был произведен 

материал из смеси волокон (80% огнебиозащищеное и 20% 

полиэфирное бикомпонентное льноволокно). Готовый объемный 

огнебиозащищенный утеплитель имеет полифункциональные 

свойства, превышающие существующие нормативные требования. 

Российскими учеными был создан многослойный 

теплошумоизоляционный материал НО-Л-1А на основе 

огнебиозащищенных льнополиэфирных нетканых полотен, который 
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включает в себя алюминиевую фольгу со слоем защитного покрытия и 

сотовый заполнитель. Данный материал в несколько раз превосходит 

аналогичные отечественные и импортные аналоги по показателям 

объема, скорости и токсичности выделяемых при горении 

газообразных продуктов. Материал НО-Л-1А обладает высокими 

показателями светоотражения, долговечности, паронепрони-

цаемостью, минимальной гигроскопичностью и водопоглощением. 

Стоимость материала ниже аналогов в 1,5-3 раза [6]. 

Созданные огнебиозащищенные элементы мягкой мебели 

(обивочная декоративная хлопкополиэфирная ткань, прослойка из 

нетканого льносодержащего полотна и вкладыш из поролона) были 

применены при изготовлении матрацев и других изделий с высокими 

противопожарными показателями для нового поколения пассажирских 

вагонов и различных организаций. Все разработанные материалы 

имеют документы о соответствии  техническим условиям, патенты РФ, 

санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты пожарной 

безопасности. Опытно-промышленные партии материалов были 

успешно испытаны в условиях опытной эксплуатации в ОАО 

«Российские Железные Дороги». Производство этих элементов для 

вагоностроительных заводов осуществляет ООО «Наукоемкие 

технологии» (Балашиха, МО). Целесообразно данный тип 

производства разместить и в Алтайском крае.  

Для извлечения радионуклидов из жидких сред были созданы 

опытные партии льноволокон, модифицированных композитными 

селективно-сорбционными частицами и экспериментальный образец 

волокнистого биокомпозитного фильтра. Существующие сегодня 

показатели для высокоэффективных промышленных гранулированных 

сорбентов по значению статической объемной емкости по отношению 

к ионам стронция в области низких и умеренных концентраций в 

2 раза меньше, чем у созданного материала. Один из самых 

эффективных промышленных фильтров MB143F (Microionex, США), 

уступает данному материалу по объему фильтруемой жидкости в 

1,5 раза, а по скорости фильтрации в 3,5 раза. 

Данные показатели говорят о возможности создания на основе 

отбеленного льноволокна и гибридных органо-неорганических 

ультрадисперсных сорбентов нового поколения селективно-

сорбирующих фильтрующих материалов для обеззараживания воды и 

минимизации техногенных отходов. 

Производство эко-продукции медицинского назначения на 

основе модифицированного короткого льноволокна является еще 

одним перспективным направлением глубокой льнопереработки. 
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Создание изделий медицинского назначения из низкономерного 

льноволокна, высокоочищенных, высокосорбционных волокон с 

нужными физико-механическими параметрами, путем стимулирования 

реакций гетеролитического разложения пероксида водорода позволило 

больше не применять экологически вредные кислые растворы 

хлорсодержащих реагентов и надуксусной кислоты. Эти разработки 

послужили основой для технологической схемы и оптимизации 

состава производственной линии медицинской льноваты ВХЛС-ИХР и 

антимикробных перевязочных средств Биолен. Изделия имеют 

государственную регистрацию, разрешены к массовому производству, 

применению в медицинских целях, рекомендованы для обеспечения 

лечебных учреждений Министерства обороны РФ. Для производства 

медицинской хирургической ваты ВХЛС-ИХР в 2011 году в Омской 

области (г.Калачинск) был построен завод ООО «ЛенОм». На его 

мощностях проведен комплекс работ по постановке материала на 

производство, разработке нормативно-технической документации, 

отработке технологического регламента, наладке производственного 

оборудования, выводу предприятия на запроектированные мощности 

[6] 

ОАО «НИИ Нетканых материалов» создал с применением 

отбеленного биозащитного льноволокна полотна, обладающие 

высокими показателями устойчивости к микробиологическому 

повреждению и обрастанию плесневыми грибами. Также предприятие 

создало новые стелечные материалы для спортивной обуви. 

Еще одним важным вектором по развитию сектора 

производства экологически чистой продукции из льна может стать 

производство одежды. Лѐн не может вызывать аллергических реакций 

у человека, так как гипоаллергенен. Льняная ткань способна снимать 

воспаление, понижать температуру тела и регулировать воздухообмен. 

Также этот материал не образует статическое электричество. Одежда 

изо льна обладает высокими показателями гигроскопичности – то есть 

способность хорошо впитывать влагу и быстро ее отдавать. 

Создание мощного кластера производства эко-продукции изо 

льна на территории Алтайского края позволит развить аграрный 

сектор и легкую промышленность. Данные мероприятия создадут 

новые рабочие места, позволят решить вопрос с трудоустройством 

молодых специалистов на несколько лет вперед. Основные 

предприятия по переработке будут создаваться поблизости от места 

производства льна, то есть в сельской местности. Это даст мощный 

стимул в развитии инфраструктуры сѐл. Образованный кластер по 

выращиванию и глубокой переработке льна увеличит налоговые 



 152 

отчисления в бюджет, так как итоговая продукция востребована и 

обладает высокими экономическими показателями. Лучшим 

потенциалом для создания предприятий обладают Бийский и 

Тогульский муниципальные районы. На их территории уже сейчас 

ведется производство и переработка льна. Они расположены вблизи 

железнодорожного полотна, что важно для продукции, которая будет 

экспортироваться за пределы Алтайского края. Также эта территория 

обладает достаточным потенциалом энергетических и водных 

ресурсов, которые важны при промышленном производстве. 

Целесообразно применить технологию огнебиозащищенных элементов 

мягкой мебели на Барнаульской и Бийской мебельной фабриках. Эти 

предприятия осуществляют поставку своей продукции на курорт 

Белокуриха. Данные поставки положительно повлияют на 

привлекательность курорта, смогут привлечь новый поток 

экотуристов, для которых важным фактором является экологичность 

условий проживания.  
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Установлено, что важнейшим приемом повышения плодородия 

почв, позволяющим улучшить их физические, водно-физические и 

агрохимические свойства, является внесение органических и 

минеральных удобрений [1-2]. Рост цен на минеральные удобрения и 

увеличение себестоимости сельскохозяйственной продукции 

заставляет искать новые способы сокращения затрат на получение 

высоких урожаев. Пока теоретически решается проблема утилизации 

отходов агропромышленного комплекса, количество которых 

составляет миллиарды тонн в год [3]. 

Разрабатываемые комплексные мелиоративно-удобрительные 

смеси (КМУС) отвечают требованиям современных биоэкологических 

систем сельского и лесного хозяйства. Они дают возможность 

повысить и стабилизировать почвенный покров как компонент 

биосферы и как средство получения достаточно высоких, стабильных 

и качественных урожаев. Эти КМУС позволяют увеличить 

разнообразие возделываемых растений, сократить применение 

агрохимикатов, в т.ч. и минеральных удобрений; применять новые 

технологии возделывания растений, а в целом позволяют значительно 

поднять и стабилизировать культуру земледелия и лесоразведения. 

Обеспечить высокий урожай можно не только с помощью 

традиционной системы удобрения, но и за счет использования отходов 

добычи каменного угля, обработанных ассоциацией специально 

отобранных микроорганизмов [4]. Использование отходов шахт 

приводит к уменьшению площадей отвалов углистых отходов, снижает 

загрязнения окружающей среды, высвобождает территории от 

ненужных отвалов.  

В решении задач по повышению урожайности 

сельскохозяйственной продукции в коллективных, фермерских и 

подсобных хозяйствах важное место занимает химизация земледелия. 

Использование растительных остатков, а также углистых веществ, 

позволяет не только расширить часть традиционных удобрений, но и 
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увеличить плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных 

культур. 

В результате проведения НИР для разработки комплексных 

мелиоративно-удобрительных смесей (КМУС) микробиологическим 

способом из поверхности растительных остатков и углистых веществ 

были выделены 157 чистых культур микроорганизмов. При изучении 

деструктивной активности растительных и углеотходов выделенных 

штаммов отобрана 31 культура микроорганизмов. В последующим 

изучены ростостимулирующие свойства микробных культур по 

отношению к растениям зерновых культур. Для создания комплексных 

мелиоративно-удобрительных смесей (КМУС) микробиологическим 

способом из растительных остатков и углеотходов для дальнейших 

исследований отобраны штаммы бактерий-90, 113, 116, 71, 81, 77 и 

штаммы актиномицетов - 137, 139, а также штаммы грибов-103, 109, 

136, которые проявили гипер- или сильностимулирующее действие на 

рост и развитие проростков пшеницы.  

В лаборатории микробиологии Казахского агротехнического 

университета им. С.Сейфуллина были приготовлены 6 видов КМУС, 

состоящие из почвы, растительных и минеральных отходов, 

микробиальной культуры. Измельченную стерильную солому и 

углистые вещества из расчета 4,5 т/га (5 г на 1 кг почвы) равномерно 

перемешивали со стерильной почвой. Для улучшения разложения 

органических и минеральных остатков, в компостирующую смесь 

были добавлены суспензионные культуры вышеупомянутых штаммов 

и азотфиксирующие микроорганизмы – Azotobacter chroococcum 

штаммы № 1 и № 5, взятых из коллекции лаборатории. В итоге были 

созданы 6 видов КМУС с определенными консорциумами штаммов. 

Приготовленные в лабораторных условиях КМУС оставлены на 60 

суток для созревания. В созреваемой массе постоянно осуществлялась 

искусственная аэрация. Через 30 и 60 суток проведен 

микробиологический анализ и определен химический состав КМУС.  

По данным таблицы 1, в вариантах – контроль, КМУС №1, 

КМУС № 2, КМУС № 3 - количество бактерий на МПА выше, чем на 

КАА, что говорит о снижении потребления минеральных форм азота и 

усилении потребления органических форм. Это связано с химическим 

составом, где превалируют органические растительные остатки. 

На вариантах с углеотходами – контроль I, КМУС №4, контроль 

II, КМУС №5, контроль III, КМУС №6 - происходит увеличение 

численности микроорганизмов, ассимилирующих минеральные формы 

азота (на КАА), чем потребляющих органические формы азота (на 

МПА), что говорит об увеличении минерализационных процессов в 
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почве. На вариантах КМУС №4 (40,0 тыс/г) и КМУС №6 (20,0 тыс/г) 

происходит увеличение численности актиномицетов на овсяном агаре. 

На варианте КМУС№5 происходит увеличение численности грибов на 

ЧД, по сравнению с КМУС №4 и КМУС№6, что составляет 62,0 тыс/г, 

20,0 тыс/г, 20,0 тыс/г.  

 

Таблица 1 

Численность микроорганизмов КМУС на различных питательных 

средах  (30 сутки) 

Вариант 

МПА КАА Овсяной агар 
Эшби, 

% 

Б
ак

те
р

и
и

, 

м
л
н

/г
 

Б
ак

те
р

и
и

, 

м
л
н

/г
 

Б
ак

те
р

и
и

 

,м
л
н

/г
 

А
к
ти

н
о

м
и

ц
ет

ы
, 

 т
ы

с/
г 

Г
р

и
б

ы
, 

 т
ы

с/
г 

Азото-

бактер 

Контроль 164,0 36,0 0,38 - - 100 

КМУС№1 59,3 8,7 0,17   100 

КМУС№2 10,7 3,3 0,11   98 

КМУС№3   125,3 18,7 0,59   100 

Контроль I 8,0 172,0  0,09  - - 98 

КМУС№4 25,0 112,0 0,46 40,0  92 

Контроль II 2,0 4,0 - 20,0 - 68 

КМУС№5 2,0 28,0 0,05 20,0  91 

Контроль III 2,0 - 2,0 - - 44 

КМУС№6 24,0 55,0 0,05 20,0 40,0 97 

 

Численность клеток аэробного азотфиксирующего азотобактера 

увеличивается на вариантах КМУС №5 и КМУС №6 по сравнению с 

контролем II и III на 23% и 53% соответственно. Таким образом, 

можно предположить, что некоторые грибы и актиномицеты 

фиксирует атмосферный азот, используя при этом углеотходы, как 

единственный источник углеродного питания.  

Через 30 дней созревания КМУС были проведены следующие 

анализы: определены легкогидролизируемый азот, подвижный 

фосфор, содержание гумуса в почве (таблица 2).  

Содержание гумуса на вариантах КМУС, где использованы 

растительные остатки, снижается на 0,15-2,37% по сравнению с 

контролем. На вариантах КМУС №4 и КМУС №6 происходит также 

снижение содержания гумуса на 0,68-0,76%. Это связано с ростом и 

развитием микроорганизмов, которые потребляют органические 

вещества гумуса. В КМУС №5 происходит увеличение содержания 
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гумуса по сравнению с контролем на 3,34%, что можно объяснить тем, 

что при разрушении микроорганизмами угля происходит образование 

гуматовых соединений.   

 

Таблица 2 

Содержание гумуса в КМУС после 30 дней 

Вариант  Содержание гумуса в 

контроле, % 

Содержание гумуса в 

опыте, % 

КМУС№5 9,74 13,08 

КМУС№4 9,27 8,51 

КМУС№6 6,90 6,28 

КМУС№2  11,20 11,05 

КМУС№1 11,20 9,74 

КМУС№3   11,20 8,83 

 

На всех вариантах КМУС, где используются растительные 

остатки, происходит увеличение подвижного фосфора и 

легкогидролизируемого азота по сравнению с контролем, т.к. 

инокуляция растительных остатков микроорганизмами, 

способствующих их разложению, приводит к увеличению содержания 

азота, фосфора. 

После 60 дней созревания КМУС, смеси были использованы в 

полевых условиях. В полевых условиях наиболее высокая 

хозяйственная эффективность выявлена на участках сорта пшеницы 

Астана, где были внесены в почву КМУС №№1, 2 и 3. Хозяйственная 

эффективность данного мероприятия на этих вариантах составила 

соответственно – 13,4%, 29,5% и 17,0%. 

На посевах пшеницы сорта Шортандинская улучшенная 95 

увеличение урожайности отмечено при внесении в почву КМУС №5 и 

обработке семян пшеницы суспензионной культурой Консорциум №4.   

Биокомпостирование растительных остатков и углеотходов – 

это самый быстрый способ повышения плодородия почвы, вследствие 

которого повышается и урожайность культур. Поэтому для процесса 

биокомпостирования необходимо изучение и отбор перспективных 

штаммов среди тех микроорганизмов, которые распространены 

непосредственно на поверхности изучаемых субстратов. Такой подход 

к созданию биоудобрений обусловлен тем, что непромышленные 

углистые вещества на протяжении длительного времени продуцируют 

в почвах гуминовые и другие полезные для почв вещества. Вместо 

узкоспециализированных минеральных удобрений нами предлагаются 

экологически безопасные многофункциональные КМУС. 
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По итогам НИР перспективные штаммы Bacillus mesеnteriсus, 

Bacillus megantherium, Sporosarcina ureae, Sporolactobacilus inutinus, 

актиномицеты - Streptomyces candidus, грибы Curvularia maculans и 

Curvularia interseminata будут депонированы в РГП «Республиканская 

коллекция микроорганизмов» Центральный музей микроорганизмов 

для создания КМУС. 
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Обеспечение населения высококачественными продуктами 

питания – важнейшая задача сельского хозяйства, решение которой во 

многом зависит от развития свиноводства. В структуре производства 

мяса в мире свинина занимает около 40 %, и ее объемы возрастают с 

каждым годом [1]. Свиноводство становится высокорентабельной 

отраслью на основе развития инновационных процессов и прежде 

всего освоения прогрессивных технологий, что в значительной 

степени зависит от продуктивного потенциала животных.  

Интенсивная селекция свиней на мясность привела к созданию 

супермясных пород, которые широко используются в разных странах в 

системах скрещивания и гибридизации для получения товарного 

mailto:balnart@mail.ru
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молодняка с высоким выходом мяса в тушах  В связи с этим учеными-

селекционерами проводится работа, направленная на поиск новых 

вариантов скрещивания с использованием хряков специализированных 

мясных пород, при котором достигался высокий гетерозисный эффект 

по основным хозяйственно полезным признакам [2, 3, 4].  

Целью исследований явилось поиск резервов увеличения 

производства постной свинины за счет использования хряков мясных 

пород. Исследования проведены в КСУП «Селекционно-гибридный 

центр «Западный» в 2011-2012 г. Были изучены новые варианты 

скрещивания свиноматок и хряков породы йоркшир (Й), и свиноматок 

белорусской мясной породы (БМ) в сочетании с хряками пород дюрок 

(Д) и ландрас (Л) немецкой селекции. Откорм свиней более 

эффективен, когда у животных происходит наращивание мышечной 

массы, а не жировых отложений. При этом показатель энергозатрат не 

меняется. Прибавка в весе на фоне тех же кормазатрат при росте 

мышечной массы в четыре раза превышает прибавку в весе при 

осаливании. Животное с избытком жира обходится вдвое дороже с 

учетом кормоиздержек и денег, которые свиновод теряет в 

недостаточном выходе мяса в туше [5, 6]. 

В КСУП «Селекционно-гибридный центр «Западный» был 

проведен сравнительный анализ фактических среднесуточных 

приростов и затрат кормов в сравнении с показателями выхода мяса 

для определения зачетной живой массы при переработке свиней на 

мясокомбинате (таблица 1). 

Таблица 1 

Откормочные и убойные качества чистопородного 

и помесного молодняка свиней 

Породные 

сочетания 
n 

Среднесуточны

й прирост 

фактический, г 

Затраты на 1 

кг 

прироста, к.ед. 

Убойный выход, 

% 

Й×Й 12 686 3,95 72,8 

Й×Л 12 728 3,72 72,7 

(БМ×Й)×Д 12 730 3,71 74,1 

Й×Д 12 727 3,73 72,7 

БМ×Й 12 620 4,37 73,9 

 

В производственных условиях затраты кормов расчитываюся с 

учетом кормодней, куда входят выбывшие животные: падеж, 

вынужденный убой, и исходя из этого затраты на 1 кг прироста к.ед, 

будут выше чем в научных исследованиях. Установлено что самыми 

высокими среднесуточными приростами отличались животные 
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сочетания (БМ×Й)×Д 730 г с низкими затратами корма 3,71 к.ед., и 

убойным выходом 74,1 % [7]. 

Однако все мясоперобатывающие предприятия проводят 

перевод убойной массы в зачетную живую массу путем умножения на 

поправочный коэффициент, соответствующий категориям мяса, а 

затем производят расчет среднесуточных приростов. Вследствие этого 

если не взвешивать животных перед убоем, невозможно рассчитать 

убойный выход, затем произвести пересчет живой массы и 

сформировать выручку от реализации туши и других продуктов убоя 

(таблица 2). Следует отметить, что можно получить свинину с живой 

массой 100 кг и убойным выходом 74,4 или 70,3%, а значит есть все 

предпосылки экономически эффективно производить свинину при 

одинаковой предубойной массой но при разном весе парной туши, а 

следовательно и разных убойных выходах. В ходе сравнительного 

анализа установлено, что среднесуточный прирост после перевода 

убойной массы в зачетную живую массу соответствовал 

технологическому показателю, принятому в данном хозяйстве, или 

превосходил его. 
 

Таблица 2 

Откормочные качества чистопородного и помесного 

молодняка после определении зачетной живой массы свиней 
Породные 

сочетания 
n 

Вес парной 

туши, кг 

Среднесуточный 

прирост, г 

Затраты на 1 кг 

прироста, к.ед. 

Й×Й 12 70,4 773 3,50 

Й×Л 12 72,2 828 3,27 

(БМ×Й)×Д 12 73,1 852 3,18 

Й×Д 12 72,0 806 3,36 

БМ×Й 12 73,1 732 3,70 

 

Исходя из этого фактические приросты оказались ниже, чем те 

что были получены после перевода убойной массы в зачетную. Для 

оценки мясо – сальных качеств в нашем эксперименте была проведена 

обвалка 29 левых полутуш по 5 - 6 голов в каждом сочетании и было 

проведена оценка и распределены туши помесного и чистопородного 

молодняка свиней различных сочетаний согласно категорий 

применяемых в странах ЕС и России [5]. 

Пересчет выхода постного мяса со старого СТБ 988-2002 на 

новый ГОСТ Р 53221-2008 показал достаточно высокие результаты 

наиболее продуктивными были признаны помеси (БМ×Й)×Д, у 

которых 1 туша соответствовала классу S – экстра, 3 туши – первому 

классу и 1 туша – 2 классу. Наличие в категории туш экстра - класса 
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позволяет вести целенаправленную селекционную работу для 

получения товарного молодняка с высокой мясностью. 

Анализ лучших вариантов скрещивания и фактическое 

содержание мяса в туше расчетным методом показал подсвинки 

сочетания (БМ×Й)×Д при переводе процентного содержания мяса в 

бескостное мясо (кг) также имели лидирующее положение и 

соответствовали экстра-классу содержание мяса в туше 60% (класс S) 

соответствует 47,7 кг и более чистого мяса. Помесный молодняк Й×Л 

и Й×Д принадлежал к категории E, то есть соответствовал первому 

классу [8, 9]. Выход мякоти после обвалки – один из основных 

показателей, характеризующих ценность туш [10]. Установлено, что у 

подсвинков (БМ×Й)×Д фактическое содержание мяса в туше было 

самым высоким и колебалось от 44,4 до 52,7 кг, у помесей остальных 

сочетаний находилось в пределах 36,4–51 кг. 

Расчетным методом установлено: у подсвинков сочетания 

(БМ×Й)×Д фактическое содержание мяса в туше в килограммах 

соответствовало классам S и E . Помеси Й×Д также отличались 

высоким содержанием мяса. Туши относились к различным классам: S 

и E – 4 туши, U и R – 2 туши соответственно [11]. Расчет 

экономической эффективности использования для производства 

оптимальных вариантов межпородного скрещивания (таблица 3). 

Таблица 3 

Экономический эффект от увеличения выхода мяса в туше у 

помесного молодняка различных генотипов 

Показатели Й×Й БМ×Й Й×Л Й×Д 
(БМ×Й)×

Д 

Живая масса перед 

убоем, кг 
96,6 97,4 99,2 96,6 100 

Выход бескостного 

мяса, кг 
43,0 42,5 44,3 46,0 49,8 

Выход бескостного 

мяса, в % 
- -1,16 3,0 7,0 15,8 

Стоимость 

бескостного мяса, 

тыс. бел., руб. 

1307,2 1292,0 1346,72 1398,4 1513,92 

Дополнительная 

прибыль от реали 

за-ции бескостного 

мяса, тыс., бел., руб 

 

 

- 

 

 

-15,2 

 

 

39,5 

 

 

91,2 

 

 

206,7 

Дополнительная 

прибыль от реали-

зации бескостного 

мяса, долларов 

 

- 

 

-1,83 

 

4,75 

 

10,96 

 

24,8 
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В наших исследованиях установлено, что при глубокой 

переработке повышения выход бескостного мяса  3,0% обеспечивает 

существенный экономический эффект двухпородных помесей Й×Л 

39,5 тыс., бел. руб, и 4,75 $ [12]. 

Высоким экономическим эффектом отличались трехпородные 

помеси (БМ×Й)×Д что объясняется высоким гетерозисным эффектом и 

использованием на заключительном этапе породы дюрок так выход 

бескостного мяса 15,8%, дополнительная прибыль от реализации 

бескостного мяса составила 206,7 тыс., бел. руб и 24,8 $. 

соответственно. Цена 1 кг крупнокускового мясокостного 

полуфабриката в виде отрубов из свинины 30400 бел. рублей.  

Из этого следует высокий генетический потенциал свиноматок 

отечественной селекции в сочетании с хряками специализированных 

мясных пород позволяет поучать высококачественный помесный 

молодняк с повышенными мясными качествами. 
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ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В 3-Ю ТРЕТЬ ЛАКТАЦИИ 

ПРИ ЗИМНЕМ КОРМЛЕНИИ 
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А.И. Саханчук, кандидат с.-х. наук, доцент 

А.А. Невар, В.П. Бученко 

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 

Беларуси по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь 

 

Проблема улучшения минерального витаминного питания коров 

молочных пород в 3-ю треть лактации в связи с высокими рекордными 

надоями в условиях промышленной технологии становится все более 

актуальной. Известно, что у дойных коров большая часть 

лактационного периода совмещается с беременностью, которая с 4-го 

месяца стельности обуславливает снижение лактационной доминанты, 

так как более интенсивно развивается плод.   

Рост плода сопровождается большими затратами как белковых 

соединений, так и минеральных веществ и витаминов. В этот период 

обычно коровы  испытывают недостаток в протеине, фосфоре, 

каротине и других элементах. Однако при правильном подборе 

(структуре) кормов, соответствующих нормам, можно получать на 

протяжении значительной части лактационного периода высокие удои 

без ущерба для здоровья плода.  

Уместно отметить, что в зимний период широко применяемые 

традиционные корма  (кукурузный силос, солома, жом и др.) бедны 
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кальцием, фосфором, магнием, серой, витаминами и рядом других 

элементов питания. Поэтому обогащение рационов минеральными и 

витаминными добавками является необходимым условием повышения 

полноценности кормления, особенно для коров с высокими и 

рекордными надоями молока. Однако состав их и дозы скармливания в 

разных регионах существенно различаются. Помимо этого дозировка 

биологически активных веществ в условиях хозяйств затруднена [1, 

2, 3]. 

Таким образом, целью настоящего эксперимента стала 

сравнительная оценка эффективности повышенного уровня фосфора, 

кальция, меди, цинка, марганца, кобальта, йода и витаминов А и Д по 

сравнению с существующими нормами РАСХН [4] для 

высокопродуктивных коров в 3- ю треть лактации (188-290 дней после 

отела) при зимнем кормлении на проявление животными молочной 

продуктивности, усвояемость органических и минеральных веществ 

кормов рациона, гомеостаз животных и оплату корма молоком. 

На базе КСУП племзавод «Кореличи» Гродненской области 

«Беларусь» на трех группах коров-аналогов черно-пестрой породы (по 

7 голов в каждой с годовыми надоями 10020-10170 кг молока 

стандартизированной 4%-ной жирности за предыдущую лактацию, 

живой массой 650 кг, март-май 2012 г.) проведены научно-

производственный и балансовый опыты в соответствии с 

методическими указаниями ВИЖ [5]. 

В ходе эксперимента коровам подопытных групп 

осуществлялось скармливание комплексной белко-минерально-

витаминных добавок, которые состояли, из кормовых 

монокальцийфосфата, мела, поваренной соли, соответствующих солей 

микроэлементов, витаминных концентратов и, были сходными по 

питательности для всех групп, но с той лишь разницей, что коровам  II 

и III опытных групп в расчете на 1 кг сухого вещества в составе 

хозяйственной кормосмеси задавали минеральные элементы и 

витамины в повышенном количестве в процентах, по: фосфору на 

10,15, кальцию- 10,15, меди -12,5 и 25,0, цинку -25,0 – 50,0, марганцу 

при зимнем кормлении – на 20,0 и 40,0, кобальту – 40,0 и 80,0, йоду 

40,0 и 80,0, дополнительно с учетом каротина витамину А – 50 и 75, 

витамину D и Е – 25,0 и 50,0%. Белково-минерально-витаминную 

добавку изготавливали вручную [6, 7]. 

Результаты эксперимента показали, умеренное повышение 

уровня вышеназванных минеральных элементов, в частности фосфора 

(на 10%) и витаминов А и Д, по сравнению с чрезмерным их 

количеством и существующим в контрольной группах, оказалось 
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более эффективным и полноценным для коров в 3-ю треть лактации 

при зимнем кормлении, поскольку способствовали  росту суточного 

надоя молока в течение эксперимента (60 дней) как натуральной 

жирности, так и стандартизированной 4%-ной жирности, 

соответственно на 3,36 и 3,69%, в то время как в III опытной группе – 

на 0,96 и 1,14% по сравнению с контрольной. 

Наряду с этим, в течение лактации проявлялось снижение 

суточного надоя молока стандартизированной 4%-ной жирности, 

которая у коров II и III групп в сравнении с исходным уровнем было 

менее значительным и составило 9,81 и 11,11%, в то время как у 

контрольных на 12,40%, что в конечном итоге обусловило более 

высокий среднесуточный надой  молока стандартизированной 4%-ной 

жирности у коров II и III  групп на 2,59 и 1,29%. 

Данные  балансового опыта показали, что умеренное 

повышение уровня минеральных элементов, в частности фосфора на 

10,0% и витаминов А и Д в рационах коров в 3-ю треть лактации во II 

опытной группе вызвало незначительную тенденцию к улучшению  

переваримости органического вещества в целом (на 1,49%), по 

сравнению как с I контрольной, так и III опытной групп (на 0,35%), 

которое проявилось в более значительной разнице по сырому жиру 

между II опытной, I контрольной и III опытной группами на 13,37 и 

2,30%, а также по сырой клетчатке, хотя и в меньшей мере 

соответственно на 1,98 0,96%. Наряду с этим, у коров II опытной 

группы установлена более высокая переваримость сырого протеина 

(на 2,56%)  по отношению к III опытной группе. 

Обмен и баланс азота, кальция и фосфора  у коров всех групп, за 

исключением последнего в контрольной группе, был положительным.  

В то же время, у коров III опытной группы использование азота 

как от принятого с кормом, так и от переваренного организмом хотя и 

было заметно выше по сравнению с I контрольной и II опытной 

группами на 2,53 и 4,02% и на 4,04 и 6,40%, тем не менее 

использование азота на молоко как от принятого с кормом у коров, так 

и от переваренного организмом у коров II опытной группы по 

сравнению с I контрольной  было несколько выше на 0,60 и 0,25%, а 

по отношению к III опытной группе эти различия соответственно на 

5,43 и 6,34% оказались достоверными и близкими к достоверным. 

Использование кальция от принятого с кормом у коров II и III 

опытных групп по отношению к I контрольной было достоверно выше 

на 12,29 и 16,76%, (Р <0,05), в то же время эти различия между II и III 

опытными группами на 4,47% оказались недостоверными (Р <0,1). 
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Тем не менее, использование кальция на молоко от принятого с 

кормом у коров II и III опытных групп  по сравнению с I контрольной 

было  несколько ниже на 1,72 и 0,84%, в свою очередь это различия  

между II и III опытных группами оказалось незначительным и 

составило 0,88%. 

Использование фосфора от принятого с кормом у коров II и III 

опытных групп по сравнению с I контрольной было значительно выше 

на 13,91 и 14,55% и имели тенденцию к достоверности (Р<0,1), в то же 

время эти различия между II и III опытными группами оказались 

незначительными на 0,64%. 

В свою очередь, у коров II и Ш опытных  групп использование 

фосфора на молоко от принятого с кормом по сравнению с I 

контрольной было заметно ниже на 3,94 и 3,53%, , в то же время эти 

различия между II и III опытными группами оказались менее 

выраженными (на 0,41%). 

Следовательно, умеренное повышение в рационах коров во 3-ю 

треть лактации уровня фосфора на 10,0% и ряда традиционно 

нормируемых макро- и микроэлементов и витаминов А и Д 

положительно сказалось на улучшении переваримости органического 

вещества в целом, балансе и использовании азота, кальция и фосфора, 

что свидетельствует об оптимизации окислительно-восстановительных 

процессов.  

Морфолого-биохимические свойства и состав крови у коров 

всех групп в учетные периоды опытов находились в пределах 

колебаний физиологической нормы и не имели существенных 

различий подтверждают стабильность обмена веществ в их организме. 

Вместе с тем, к концу периода в крови коров II опытной группы 

проявлялся более высокий уровень гемоглобина на 3,28% (94,5 г/л), по 

сравнению с I контрольной и III опытной групп, а также его 

насыщенность эритроцитами на 11,05 (6,23х 10
12

/л по отношению к III 

опытной группе.. Содержание холестерина и билирубина в крови 

коров II опытной группы было более умеренным и ниже на 9,41 и 

13,47% по сравнению с I контрольной группой и на 6,15% по 

отношению к III опытной группе. Выше отмеченной особенности в 

гомеостаза  косвенно свидетельствуют о стимулировании функции 

кроветворных органов, улучшении азотистого, жирового, углеводного 

обмена веществ в организме коров в в3-ю треть лактации, получавших 

умеренно повышенные уровни макро и микроэлементов в рационе. 

Расчеты экономической эффективности показали, что 

умеренное повышение уровня нормируемых фосфора и  

микроэлементов, а также витаминов А и Д в рационах коров II 
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опытной группы по сравнении с контрольной и III опытной групп хотя 

и обусловило «удорожание» рациона, тем не менее рост молочной 

продуктивности обусловил получение максимальной прибыли от 

реализации дополнительного  молока «условной» базисной жирности 

(3,6%) в среднем на 1 голову на 4024 и 2288 бел. руб. (реализационная 

хозяйственная цена в 2012 г. составила  2856 бел. руб.). В то же время 

значительное увеличение изучаемых факторов питания, в частности 

фосфора (на 15,0%) в III опытной группе по сравнению со II  опытной 

группой  оказалось экономически не эффективным в связи со 

снижением как молочной продуктивности, так и не окупаемостью 

израсходованных добавок от выхода продукции на 1736 руб. 

Результаты проведенных исследований имеют существенное значение 

в интенсификации отрасли молочного скотоводства. 
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В летний период основу рационов лактирующих коров 

традиционно составляют вегетативные зеленые корма и концентраты. 

Тем не менее, содержание в зеленой поросли нормируемых макро- и 

микроэлементов и витаминов, их соотношение не постоянное и 

значительно изменяется в зависимости от стадии вегетации растений, 

цикла стравливания поросли,  количества вносимых удобрений и 

других факторов, в результате чего наблюдаются различные 

отклонения, как в химическом составе растений, так и в продукции и 

минеральном обмене животных [1, 2, 3, 4]. На стабильность 

последнего весьма отрицательно сказываются резкие перепады 

температуры и влажность воздуха, которые отражаются на структуре 

поедаемых кормов, приводят к снижению синтеза витаминов в 

организме и негативно сказываются на обеспечении организма и плода 

минеральными элементами  и витаминами [4, 5]. Следовательно, 

обогащение рационов коров, особенно с рекордным надоем 10 тысяч 

кг молока и более минеральными и витаминными добавками 

становится необходимым условием повышения полноценности их 

питания. В свою очередь, состав их и дозы скармливания в разных 

регионах существенно различаются. Наряду с этим, дозировка 

биологически активных веществ в условиях хозяйств затруднена [2, 

4, 6]. 

Таким образом, целью настоящего эксперимента стала 

сравнительная оценка эффективности повышенного уровней фосфора, 

кальция, натрия, меди, цинка, кобальта, йода и витамина  Д по 

сравнению с существующими нормами РАСХН (2003) для 

высокопродуктивных коров в 3- ю треть лактации (177 дней после 

отела) при летнем кормлении на проявление животными молочной 

продуктивности, усвояемость органических и минеральных веществ 

кормов рациона, гомеостаз животных и оплату корма молоком. 

На базе КСУП племзавод «Кореличи» Гродненской области 

(Беларусь) на трех группах коров-аналогов черно-пестрой породы (по 
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7 голов в каждой с годовыми надоями 10 081-10 078 кг молока  

стандартизированной 4%-ной жирности за предыдущую лактацию, 

живой массой 650 кг) (май - август 2012 г.) проведены научно-

хозяйственный и балансовый (физиологический)  опыты в 

соответствии с методическими указаниями ВИЖ [7].  

В ходе эксперимента коровам подопытных групп 

осуществлялось скармливание комплексной белково- минерально-

витаминных добавок, которые состояли из кормовых 

монокальцийфосфата, мела, поваренной соли, соответствующих солей 

микроэлементов, витаминных концентратов, но с той лишь разницей, 

что коровам II и III опытных групп в расчете на 1 кг сухого вещества в 

составе хозяйственной кормосмеси задавали минеральные элементы и 

витамины в повышенном количестве в процентах, соответственно, по: 

фосфору и кальцию на 10 и 15, меди на 12,5 и 25,0, цинку на 25,0 и 

50,0, кобальту и йоду на 40,0 и 80,0, витамину Д на 25,0 и 50,0 %. 

Белково-минерально-витаминную добавку изготавливали вручную. 

Результаты эксперимента показали что умеренное повышение 

уровня вышеназванных минеральных элементов, в частности фосфора 

(на 10%) и витамина Д по сравнению с чрезмерным их количеством и 

существующим в контрольной группах, оказалось более эффективным 

и полноценным для коров в 3-ю треть лактации при летнем кормлении, 

поскольку способствовали росту суточного надоя молока в течение 

эксперимента (90 дней) как натуральной жирности, так и 

стандартизированной 4%-ной жирности соответственно на 4,51 и 

4,61%, в то время как  в III опытной группе на 0,90 и 0,96% по 

сравнению с контрольной. 

Наряду с этим, в течение лактации проявлялось снижение 

суточного надоя молока стандартизированной 4%-ной жирности, 

которое у коров II и III опытных групп в сравнении с исходным 

уровнем было менее значительным и составило 11,72и 14,39%, в то 

время как у контрольных на 14,90%, что, в конечном итоге обусловило 

более высокий среднесуточный надой  молока стандартизированной 

4%-ной жирности у коров II и III  групп на 3,18 и 0,51%. 

Данные балансового опыта показали, что умеренное повышение 

уровня вышеназванных минеральных  веществ и витамина Д в 

рационах коров в 3 -ю треть лактации во II опытной группе вызвало 

незначительную тенденцию к улучшению переваримости 

органического вещества в целом по сравнению как с  контрольной (на 

0,81%), так и III опытной (на 0,25%) групп, которое проявлялось в 

более заметной разнице по сырому протеину на 1,86%. 
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Использование азота у коров II опытной группы от принятого с 

кормом, так и от переваренного организмом   по сравнению с  

контрольной было несколько выше соответственно на 1,37 и 1,20%,в 

то же время  по отношению к III опытной группе эти различия 

соответственно  на 2,74 и 1,34% оказались достоверными (Р <0,05). 

Наряду с этим, у коров II опытной группы использование азота 

на молоко от принятого с кормом, по сравнению как с I контрольной, 

так и III опытной групп, было также незначительно выше на 0,16 и 

0,08%, в свою очередь, использование азота на молоко от 

переваренного в опытных группах, наоборот, несколько ниже на 0,69 и 

0,38% соответственно.  

В обмене кальция, его баланс и использование от принятого с 

кормом у коров  II опытной группы, по сравнению с I контрольной и 

III опытной групп, были заметно выше на 3,64 и 3,63%. Наряду с этим, 

использование кальция на молоко  от принятого с кормом у коров II  

опытной группы по сравнению с контрольной было ниже 

соответственно на 2,53 и 1,99%, в свою очередь между II  и III 

опытными группами это различие составило 1,54%.  

В обмене фосфора, его баланс и использование от принятого с 

кормом у коров  II и III опытных групп, по сравнению с I контрольной, 

были заметно выше на 5,22 и достоверно выше на 12,68% (Р <0,05), в 

то же время эти различия между II и III опытными группами на 7,41% 

оказались недостоверными (Р  >0,1). 

В свою очередь, использование фосфора на молоко от 

принятого с кормом у коров I контрольной группы, по сравнению со II 

и III опытными группами, наоборот, было несколько выше 

соответственно на 1,19 и заметно выше на 7,75%, в то же время это 

различие между II и III опытными группами на 6,56% имели 

тенденцию к достоверности (Р < 0,1). Следовательно, данные 

балансового опыта свидетельствуют о том, умеренное повышение 

уровня фосфора на 10% и ряда традиционно нормируемых 

микроэлементов и витамина Д в летних  рационах 

высокопродуктивных коров в 3-ю треть лактации положительно 

сказалось на улучшении переваримости как органического вещества в 

целом (на 0,81%), так и  балансе и использовании азота, кальция и 

фосфора. 

Морфолого-биохимические свойства и состав крови у коров 

всех групп в учетные периоды опытов в основном находились в 

пределах колебаний физиологической нормы и не имели 

существенных различий и подтверждают стабильность обмена 

веществ в их организме. Вместе с тем в конце опыта в крови коров II 
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опытной группы, по сравнению с контрольной и III опытной групп, 

проявлялся   более высокий уровень гемоглобина на 3,05% и 0,99% 

(101,5 г/л), более умеренное число лейкоцитов на 22,88 и 24,26% (17,8 

тыс. мм
3
), более умеренное содержание мочевины на 5,13 и 6,33% 

(3,70мМ/л), билирубина на 3,42% (7,05 мкМ/л) по отношению к  III 

опытной группе, более высокое содержание каротина на 14,77 и 

24,77%(272мг%), витамина А на 43,64 и 17,91%(11,98мкг%). 

Следовательно, умеренно повышенные уровни фосфора на 10% и ряда 

традиционно нормируемых микроэлементов и витамина Д обусловили 

активизацию функций кроветворных органов, улучшения азотистого, 

жирового, углеводного, минерального и витаминного обмена в 

организме коров в 3-ю треть лактации.  

Расчеты экономической эффективности показали, что 

умеренное повышение уровня нормируемых фосфора, макро-и  

микроэлементов, витамина  Д в рационах коров II опытной группы, по 

сравнению с контрольной и III опытной групп, хотя и обусловило 

«удорожание» рациона, тем не менее рост молочной продуктивности 

способствует максимальной прибыли от реализации дополнительного  

молока «условной»   базисной жирности (3,6%) в среднем на 1 голову 

на  4549 и 418  бел. руб. (реализационная хозяйственная цена в 2012 г. 

составляла  2606,9 бел. руб.). В то же время значительное повышение 

уровней изучаемых факторов питания, в частности фосфора (на 15%) в 

III опытной группе по сравнению со II  опытной группой,  оказалось 

экономически не эффективным в связи со снижением как молочной 

продуктивности, так и не окупаемостью израсходованных добавок   от 

выхода продукции на 4141 руб. Результаты проведенных исследований 

имеют существенное значение в интенсификации отрасли молочного 

скотоводства. 
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ПОДКИСЛИТЕЛЬ КОМБИКОРМОВ КАК ОРГАНИЧНОЕ  

РЕШЕНИЕ ЗАМЕНЫ АНТИБИОТИКОВ  

 

Козинец А.И., кандидат с.-х. наук 

Голушко О.Г., кандидат с.-х. наук 

Надаринскся М.А, кандидат с.-х. наук 

Козинец Т.Г., кандидат с.-х. наук 

РУП «Научно-практический центр  

НАН Беларуси по животноводству»,  

г. Жодино, Республика Беларусь 

 

До недавнего времени для борьбы с различными заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта – гастритами, энтеритами, колитами, 

диареей и другими, а также стимуляции роста молодняка 

сельскохозяйственных животных широко использовались кормовые 

антибиотики. Массовое применение антибиотиков породило проблему 

устойчивости к ним патогенных и условно патогенных возбудителей 

инфекционных заболеваний. Поэтому с 1 января 2006 года 

использование антибиотиков в кормах и воде для животных в странах 

ЕС запрещено. 

В настоящее время в качестве альтернативы антибиотикам 

используются подкислители на основе короткоцепочных кислот и их 

солей. Они неблагоприятно воздействуют на обитающих в желудочно-

кишечном тракте животного, как правило, грамотрицательных 

бактерий (сальмонелл, кишечная палочка) и обеспечивают нормальное 

развитие полезной микрофлоры – молочно-кислых бактерий, 

бифидобактерий и других. 
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Препараты на основе органических кислот (молочной, 

лимонной, фумаровой и др.) безопасны в использовании, хорошо 

смешивается с кормами, практически не взаимодействуют с его 

компонентами, обладают бактерицидными свойствами. Их 

применение не вызывает побочных эффектов и осложнений. Они 

способствуют улучшению вкусовых качеств кормов, снижают их рН, 

активизируют пищеварительные ферменты и усиливают процессы 

обмена в организме, являясь дополнительным источником обменной 

энергии. В отличие от антибиотиков у патогенной микрофлоры не 

вырабатывается привыкание к органическим кислотам. При 

применении органических кислот отсутствует проблема, связанная с 

переходом их остаточных количеств в продукты животноводства [1, 2].  

Целью наших исследований было изучить эффективность 

скармливания нового подкислителя «Кискад» в составе комбикорма 

для молодняка крупного рогатого скота.  

В условиях РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского 

района Минской области провели научно-хозяйственный опыт на 

телятах в возрасте 30 дней, отобранных по принципу пар аналогов в 

две группы по 10 голов в каждой. Опытным животным II группы в 

состав комбикорма вводили 0,2% подкислителя «Кискад» состоящего 

из трепела, сыворотки казеиновой солянокислотной и лимонной 

кислоты. Опыт продолжался 88 дней.  

Биохимические исследования крови телят проводили от 5 

животных из каждой группы в конце выращивания.  

В состав комбикорма входила пшеница, ячмень, овес, кукуруза, 

пелюшка, шрот рапсовый, шрот подсолнечный, дефекат, соль 

поваренная, ферментный препарат «Белвитазим 400- Гранулят», Сел-

Плекс и премикс ПКР-2. Среднесуточный рацион телят состоял из 1,2 

кг кукурузного силоса, 1,3 кг сенажа разнотравного, 0,5 кг сена 

злакового, 0,6 кг комбикорма, 0,3 кг заменителя цельного молока 

(сухого), 0,3 кг зерносмеси (ячмень+пелюшка), 0,3 кг кукурузного 

зерна и был сбалансирован по всем основным питательным веществам. 

Среднесуточный рацион молодняка крупного рогатого скота 

был сбалансирован по всем основным питательным веществам. 

Количество переваримого протеина в расчете на одну кормовую 

единицу было 133 г, количество обменной энергии в расчете на 

килограмм сухого вещества - 10,3 Мдж, что соответствовало 

нормативам. Сахаро-протеиновое соотношение составляло 0,5, что 

несколько ниже относительно необходимого уровня. 
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Использование подкислителя в составе комбикорма-

концентрата для телят положительно отразилось на приросте их живой 

массы (таблица 1). 

Таблица 1 

Основные результаты скармливания телятам комбикорма с 

подкислителем 

Показатели 
Группы  

I II 

Живая масса телят, кг 

                      при постановке на опыт 

                      через три месяца опыта  

 

68,7±2,7 

137,9±7,3 

 

69,0±3,3 

143,5±5,9 

Валовый прирост живой массы за 88 дней, кг  69,2±5,6 74,5±3,6 

Среднесуточный прирост за опыт, г 786±64 847±41 

             в % к I группе  100 107,7 

 

По истечении трехмесячного срока скармливания комбикорма с 

подкисителем «Кискад» опытные телята превзошли контрольных по 

валовому и среднесуточному приросту живой массы на 7,7%, при этом 

они на 5% меньше затратили кормов на получение 1 кг прироста. 

В первую очередь, следует отметить положительное влияние 

подкислителя на повышение морфофункциональных свойств 

эритроцитов (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Морфологический состав крови телят 

Показатели 
Группы 

I II 

Эритроциты, 1012/л 4,59±0,25 4,60±0,19 

Средний объем эритроцитов, мкм3 38,5±0,25 37,7±0,09 

Ширина распределения эритроцитов, % 23,3±0,35 22,3±0,12 

Абсолютная ширина распределения, мкм3 18,2±0,70 16,2±0,38 

Гематокрит, % 18,1±0,80 16,6±0,92 

Средний объем тромбоцитов, мкм3 19,0±1,82 20,2±0,53 

Ширина распределения тромбоцитов, мкм 8,87±0,09 8,70±0,06 

Гемоглобин, г/л 109,7±4,4 105,3±2,3 

Среднеклеточная концентрация гемоглобина, 

г/л 
589±1,8 681±3,8** 

Среднеклеточный гемоглобин, 103 мм3  23,0±0,17 27,0±0,87* 

Лейкоциты, 109/л 19,1±0,40 19,9±0,15 

 

Средний объем эритроцитов снизился на 2,1 мкм
3
 (38,5±0,25 в I 

группе, 37,7±0,09 мкм
3 

во II группе), при снижении ширины 



 174 

распределения эритроцитов на 4,3%. Уменьшение объема повышает 

скорость обмена кислорода в эритроцитах, а уменьшение их ширины 

распределения способствует повышению их функциональной 

активности. Об этом можно судить по среднеклеточному гемоглобину 

– 23,0±0,17 в контроле и 27,0±0,87 в опытной группе.  

Анализ общего состояния биохимии крови подопытного 

молодняка, представленного в таблице 3, по истечению трехмесячного 

срока выращивания отличался небольшой протеинемией у 

контрольных телят в сравнении с данными биохимического норматива 

(70 г/л). Известно, что повышение уровня общего белка в сыворотке 

крови является вторичной реакций на стрессовое состояние организма 

животных, тогда, как у опытных сверстников разница с 

биохимическим нормативом (70 г/л) составила 3,6%, у животных 

контрольной группы - 12,7%. 

 

Таблица 3 

Показатели биохимии крови телят 

Показатели 
Группы 

I контрольная II опытная 

Общий белок, г/л 78,9 0,78 72,5 3,17 

Альбумины, г/л 43,8 3,83 38,6 2,89 

Глобулины, г/л 35,1 3,07 33,9 2,07 

Глюкоза, ммоль/л 9,0 0,32 8,73 0,58 

Мочевина, ммоль/л 4,57 0,14 3,33 0,09 

Билирубин, мкмоль/л 5,56 0,09 6,0 0,12* 

Холестерин, ммоль/л 2,4 0,15 1,9 0,17 

Креатинин, мкмоль/л 98,2 2,75 102,1 2,37* 

Триглицериды, ммоль/л 0,33 0,067 0,37 0,03* 

Креатинин, мкмоль/л 82,4 4,99 84,0 3,90 

 

Параллельным подтверждением постстрессовой реактивности 

организма молодняка является уровень сахара (глюкозы) в сыворотке 

крови подопытного поголовья. Превышением верхней границы 

норматива этого метаболита характеризовались телята обеих групп (от 

2,4 до 5,5 ммоль/л), однако можно сказать, что у аналогов этот 

показатель был несколько ниже контрольного, разница составила 3 %. 

Возвращаясь к уровню белка и рассмотрев соотношение 

альбумина и глобулинов в сыворотке крови телят установлено, что у 

контрольных аналогов оно составило 55,5 и 44,5 % соответственно, в 

опытной не претерпело существенных изменений, наблюдалось 

смещение показателя в сторону глобулиновой фракции - 53,2 и 46,6 %. 
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Уровень мочевины, конечного метаболита в крови растущего 

молодняка, указывает на интенсивность белкового обмена. Количество 

мочевины в сыворотке крови у опытных телят по отношению к 

контролю снизилось на 27,3%, что было в пределах нормативного 

показателя (1,0-6,0 ммоль/л) и указывало на увеличение расхода 

мочевины организмом на образование прироста, чему способствовало 

использование подкислителя «Кискад».  

На повышение расхода питательных веществ организмом на 

полезные цели свидетельствует уменьшение уровня холестерина, тем 

самым обуславливает увеличение активности функционирования 

печени животных. Уровень холестерина в крови телят контроля 

превысил верхнюю границу норматива (0,18-2,09 ммоль/л) на 14,8 %. 

У животных опытной группы этот параметр был ниже этого предела 

на 9 %, что указывает на улучшение протекания метаболических 

процессов в организме опытных телят в организме опытных телят. 

Количество триглицеридов в сыворотке крови опытных телят 

повысилось на 12% (P<0,05) относительно контроля (0,37 0,03 против 

0,33 0,067 ммоль/л в контроле), что свидетельствует о повышении 

интенсивности липидного обмена. Количество креатинина в сыворотке 

крови телят II группы с вводом подкислителя, имеющего в своем 

составе кислоту, участвующую в энергетическом обмене, повысилось 

на 2,3 %. 

Повышенная активность аминотрансфераз в организме 

животного свидетельствует об активизации синтеза белка в тканях. В 

то же время она может указывать и на нарушение соотношения 

аминокислотного фонда в тканях. Таким образом, повышенная 

активность этих ферментов в первом случае считается хорошим 

признаком, а во втором случае она указывает на неблагополучие 

аминокислотного фонда в организме, образующегося или по причине 

низкого содержания аминокислот в кормах, или по причине их 

плохого усвоения. 

Несмотря на то, что реакциям трансаминирования могут 

подвергаться и ароматические аминокислоты: фенилаланин, тирозин и 

триптофан - практическое применение нашло лишь определение 

активности ферментов, участвующих в трансаминировании 

аспарагиновой кислоты (аспартатаминотрансфераза, АсАТ) и 

аланиновой кислоты (аланинаминотрансфераза, АлАТ). На фоне 

нормальных биохимических параметров крови повышение уровня 

содержания этих ферментов указывает на увеличение и усиление 

процессов трансаминирования и ухудшение устойчивости мембран 
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гепатоцитов, что вызывается увеличением количества свободных 

радикалов. 

О хорошем гепатоцитарном состоянии говорит более низкий 

уровень лактатдегидрогеназы у телят опытной группы (520±37,2 

против 624±52 ед/л в контроле), количество которой снижалось на 16,7 

% у телят опытной группы в сравнении с контролем.  

Уровень амилазы был снижен относительно контроля на 33,6% 

(P<0,05, 61,3±3,93* против 92,3±1,202 ед/л в контроле), что во многом 

объясняется повышением расщепления сахаров и их производных в 

рубце животных при подкислении среды в желудочно-кишечном 

тракте и создании высокой активности полезной микрофлоры. 

Вывод. 1. Скармливание молодняку крупного рогатого скота 

добавки с подкисляющими свойствами «Кискад» улучшает 

метаболизм веществ в организме животных, что способствовует 

повышению среднесуточного прироста на 7,8%.  

2. Использование подкислителя в составе комбикормов для 

молодняка крупного рогатого скота оказывает положительное 

воздействие на общий гомеостаз и улучшает интенсивность течения 

обменных процессов организма в целом.  
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Приоритетной проблемой в формировании эффективной 

стратегии кормопроизводства является дефицит кормового белка, что 

приводит к недобору животноводческой продукции и росту затрат на 

ее получение [1]. Одним из путей решения проблемы дефицита 

кормового протеина является использование в кормлении 

сельскохозяйственных животных семян рапса и продуктов его 

переработки в частности шротов [2].  

Содержание протеина в рапсовом шроте варьирует в пределах 

36-39%, клетчатки – 12%, может достигать 16%, жира – 2-2,5% и золы 

– до 8%. Доступность аминокислот рапсового шрота колеблется от 

69% (валин) до 88% (аргинин). Рапсовый шрот отличается от других 

шротов по минеральному составу. По содержанию кальция он в 2,1 

раза превосходит соевый и в 1,3 раза подсолнечный, фосфора 

содержится в 1,5 раза больше, чем в соевом.  

По содержанию марганца и цинка рапсовый шрот превосходит 

соевый и подсолнечниковый. Йода содержится 0,62 мг/кг против 0,49 

мг/кг в подсолнечниковом шроте. Рапсовый шрот по сравнению с 

соевым является лучшим источником доступного кальция, железа, 

марганца, фосфора, магния и селена. Рапсовый шрот нельзя назвать 

хорошим источником витаминов в рационах скота, однако он 

содержит значительное количество холина, ниацина, рибофлавина, 

фолиевой кислоты и тиамина, и меньше пантотеновой кислоты, чем 

соевый [3, 4]. 

Для решения цели по определению целесообразности 

использования увеличенных норм ввода в комбикорм КР-1 для телят 
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рапсового шрота проведен научно-хозяйственный опыт. Для опыта 

отбирались две группы телят аналогов I - контрольная и II – опытная 

по 10 голов в каждой. Различия в кормлении заключались в том, что 

молодняк контрольной группы получал комбикорм с нормой ввода 

рапсовых кормов согласно данных «Классификатора сырья и 

продукции комбикормовой промышленности» (2010 г), животные 

опытной группы – комбикорма с включением повышенных норм ввода 

рапсовых кормов (15%).  

Опытные партии комбикормов различались по количеству 

ячменя 35% в контрольном и 30% в опытном, а также по вводу 

рапсового шрота в количестве 10% и 15% по массе, соответственно. 

Зерновая часть была представлена зерном ячменя, пшеницы, люпина, 

гороха. В качестве минеральной подкормки добавляли премикс ПКР-1, 

дефекат, соль и монокальцийфосфат, атак же сухое обезжиренное 

молоко. 

По питательности комбикормов не наблюдалось разницы – 1,07 

корм. ед. Комбикорм опытной группы с 10% ввода в его состав 

рапсового шрота содержал 19,1% сырого протеина и 15,8% 

переваримого на 1 МДж обменной энергии, что было выше 

контрольный вариант на 1,1 и 0,9 п.п., соответственно. Так же 

концентрация сырого и переваримого протеина в сухом веществе 

комбикорме опытной группы оказалась выше контрольного – 23,8% и 

19,7% против 22,4%, 18,6%, соответственно. По содержанию жира  в 

сухом веществе различий не установлено – 2,7 %. Фактическое 

среднесуточное потребление кормов аналогами подопытных групп 

представлено в таблице 1. 

Как видно из таблицы потребление кормов  подопытными 

животными оказалось практически на одном уровне, как и 

питательных веществ рационов. 

Скармливание выше приведенных рационов положительно 

сказалось на показателях крови подопытных бычков. Показатели 

крови телят находились в пределах физиологических норм, без 

значительных различий между ними, что подтверждает ранее 

выдвинутое предположение в целесообразности повышения нормы 

ввода изучаемого корма в составе комбикорма. Основным показателем 

эффективности скармливания рационов является продуктивность 

животных (таблица 2). 

Использование опытных партий комбикормов позволило 

получить среднесуточный прирост на уровне 628-631г, с одинаковыми 

затратами кормов на единицу продукции. Эффективность 

использования в составе комбикорма КР-1 10% и 15% по массе 
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рапсового шрота представлена в таблице 3. 

 

Таблица 1 

Среднесуточный рацион молодняка крупного рогатого скота (по 

фактически съеденным кормам) 

Корма и питательные вещества 

Группы 

I II 

1 2 3 

Комбикорм, кг 1,00 1,00 

Молоко цельное, кг 1,00 1,00 

ЗЦМ, кг 0,27 0,27 

Кукуруза, кг 0,05 0,05 

Сено, кг 0,74 0,75 

В рационе содержится: 

Кормовых единиц 2,38 2,39 

Обменной энергии, МДж 21,89 21,96 

Сухого вещества, г 1904 1913 

Сырого протеина, г 351,2 363,9 

Расщепляемого протеина, г. 230,7 240,4 

Нерасщепляемого протеина, г. 120,5 123,5 

Переваримого протеина, г 291,74 301,88 

Сырого жира, г 146,3 146,1 

Сырой клетчатки, г 243,0 249,7 

БЭВ, г 1057 1043 

Крахмала, г 342,1 319,5 

Сахара, г 217,8 220,0 

Кальция, г 17,8 18,1 

Фосфора, г 14,8 15,3 

Натрия, г 7,8 7,8 

Магния, г 3,1 3,2 

Калия, г 18,9 19,4 

Серы, г 5,1 5,7 

Железа, мг 296,4 312,9 

Меди, мг 10,8 10,8 

Цинка, мг 66,7 67,9 

Марганца, мг 110,5 112,5 

Кобальта, мг 0,7 0,7 

Йода, мг 0,5 0,5 

Каротина, мг 21,9 22,1 
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Таблица 2 

Показатели продуктивности молодняка 

Показатели 
Группы 

I II 

Живая масса в начале опыта, кг 50,2±0,74 50,1±0,60 

Живая масса в конце опыта, кг 91±1,74 90,8±1,23 

Валовый прирост, кг 40,8±1,6 41±1,26 

Среднесуточный прирост, г 628±24,62 631±19,28 

Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед.  3,79 3,79 

 

Расчет экономических показателей выращивания молодняка 

показал, что себестоимость прироста во II опытной группе оказалась 

ниже и составила 13139 руб. против 13195 руб. в контрольной. 

 

Таблица 3 

Экономическая эффективность использования шрота 

Показатели 
Группы 

I II 
Стоимость комбикорма, руб./кг. 2865 2868 
Стоимость суточного рациона, руб./гол. 5610 5613 
Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб. 8933 8895 
Себестоимость 1 кг прироста, руб. 13195 13139 
Дополнительная прибыль от снижения 

себестоимости прироста, руб./кг - 56 
Дополнительная прибыль от снижении 

себестоимости прироста за опыт, руб./гол. - 2296 
Стоимость дополнительного прироста, руб./гол - 1188 

 

Таким образом, использование в качестве белково-

энергетической добавки увеличенных норм рапсового жмыха не 

оказывает отрицательного влияния на здоровье телят, позволяет 

получить хороший зоотехнический и экономический эффект. 
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НАТРИЯ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ОБМЕН 
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Одним из главных условий повышения продуктивности 

животных является обеспечение их доброкачественными кормами. 

Большое значение имеет обогащение рационов и комбикормов 

комплексом специальных добавок и биологически активных веществ 

[1, с. 3; 2, с. 109]. 

Систематическое потребление таких кормовых добавок не 

только позволяет восполнить недостаток в организме энергетических, 

пластических и регуляторных пищевых веществ, но и оказывает 

регулирующее действие на физиологические функции и 

биохимические реакции. Это позволяет поддерживать 

физиологическое здоровье и снижать риск заболеваний, в том числе 

вызванных нарушением микробного биоценоза пищеварительного 

тракта сельскохозяйственных животных [3 с. 3; 4 с. 154]. 

В настоящее время внимание животноводов привлекают 

недорогие высокоэффективные биологически активные вещества 

естественного происхождения, так как они наиболее доступны, не 

токсичны и не оказывают нежелательного влияния на организм 

животного при длительном их применении. 

К числу таких препаратов относится, получаемый из торфа, 

гумат натрия (гуминат). Установлено, что препарат содержит целый 

ряд макро- и микроэлементов, а также аминокислот, вступающих в 

комплексные связи с помощью гуминовых кислот. Однако, его 

широкому использованию в кормлении сельскохозяйственных 



 182 

животных препятствует недостаточная изученность влияния препарата 

на физиологическое состояние и продуктивность животных, не 

установлены нормы его скармливания, что и послужило поводом для 

проведения наших исследований.[2, с 215 ]. 

Целью работы явилось изучить в физиологических опытах 

переваримость питательных веществ рациона при скармливании 

молодняку крупного рогатого скота гумата натрия. 

Для изучения влияния кормовой добавки гумат нария на 

переваримость и использование питательных веществ корма бычкам и  

в возрасте 6 месяцев проведен физиологический опыт путем 

формирования 4-х групп животных по 3 головы в каждой, начальной 

живой массой 190,0-191,0 кг в условиях физиологического корпуса 

РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству». Различия в 

кормлении бычков в физиологическом опыте заключались в том, что 

в состав рационов телятам опытных групп включали кормовую 

добавку гумат натрия в дозе 0,3; 0,4; 0,5 мл  на 1 кг живой массы. 

Данные учета расхода кормов показывают, что включение в 

рационы бычков опытных групп разных доз препарата гумата натрия, 

а также различия в потреблении кормов привели к некоторым 

изменениям в поступлении в организм молодняка питательных 

веществ корма. 

Поступление питательных веществ в организм животных, 

потреблявших в качестве комбикорма с включением различных доз 

кормовой добавки гумат натрия, практически находилось на таком 

же уровне, как и у бычков контрольной группы, в состав рациона 

которых не входила кормовая добавка гумат натрия. 

Введение в рацион бычков гумата натрия способствовало 

усилению ферментативных процессов в рубце, улучшало процессы 

микробиального переваривания кормов, что подтверждается 

химическим анализом жидкой части рубцового содержимого. 

В рубцовой жидкости бычков II,  III, IV опытных групп, в 

состав рациона которых входила кормовая добавка гумат натрия с 

включением 0,3, 0,4 и 0,5 мл на 1 кг живой массы отмечено 

достоверное увеличение количество летучих жирных кислот на 7,2% 

и 7,8% (Р< 0,001) и 5,4% (Р<0,001), что говорит об усилении 

углеводного обмена, продуктами гидролиза которых они являются.  

Отмечено также достоверное снижение концентрации аммиака 

в рубцовой жидкости у бычков II и III групп на 4,7 и 4,1%, 

соответственно (Р <0,05). Интенсификация синтеза микробного белка 

у животных опытных групп подтверждается также повышением 
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количества инфузорий на 5,9, 7,4 и 5,6% (Р>0,05) соответственно, во 

II III IV. 

Хорошая переваримость питательных веществ это ещѐ не 

гарантия их высокого использования, в первую очередь, это 

относится к азоту, потери которого после переваривания могут быть 

довольно значительными. 

В результате опыта установлено, что баланс азота, кальция и 

фосфора был положительным у животных всех групп. 

Анализ данных по балансу и использованию азота в 

проведенных исследованиях показал, что животные всех групп 

потребляли практически одинаковое количество азота, однако в 

связи с разным выделением его с калом и мочой имеются различия 

по отложению и использованию этого элемента в организме. 

Использование азота от принятого повысилось с 56% в 

контрольной группе до 62,5-63% в IV и II опытных групп, а от 

переваренного с 89,4 до 91,0 и 95% в III , II и IV опытных группах. 

Баланс азота во всех группах составлял 45,64-50,87 г. 

Таким образом, более высокое отложение азота у животных 

опытных групп достигалось не за счет большого потребления, а 

благодаря более эффективному использованию его в организме, 

вследствие активизации белкового обмена. 

По поступлению кальция с кормом значительные различия не 

установлены. Вместе с тем, бычки II, III и IV опытных групп в состав 

рациона которых входило 0,3, 0,4 и 0,5 мл на 1 кг живой массы 

гумата натрия, потребили кальция на 1,2-4,5% меньше, чем 

контрольный молодняк. Наибольшее потребление его отмечено в I 

группе – 24,6. Выделение этого элемента с калом во всех группах 

оказалось невысоким, в результате чего отложение от принятого 

между группами этого элемента различалось незначительно. Баланс 

кальция составил в опытных группах 9,9-10,3 г. 

Скармливание гумата натрия в дозе 0,3; 0,4 и 0,5 мл на 1 кг 

живой массы в составе рациона не оказало существенного влияния на 

использование фосфора в организме подопытных животных. 

Выводы. 1. Использование разных доз добавки гумат натрия в 

количестве 0,3; 0,4, 0,5 мг на 1 кг живой массы молодняка крупного 

рогатого скота в составе комбикорма оказывает положительное 

влияние на поедаемость кормов, процессы рубцового пищеварения, 

переваримость и использование питательных веществ.  

2. Установлено, что потребление бычками комбикорма с 

включением гумат натрия способствует активизации 

микробиологических процессов в рубце, позволяющие повысить 
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количество летучих жирных кислот на 7,54-7,9%, общего азота – на 

8,7-8,9%, инфузорий – на 5,6-7,4%, переваримость сухих и 

органических веществ, протеина, жира и клетчатки на 1,9-7,1%. 
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В настоящее время в мире наблюдается, зародившаяся в ХХ 

столетии, прогрессирующая тенденция расширения масштабов 

производства сельскохозяйственной продукции на основе так 

называемых органических технологий. Данные технологии 

отличаются от традиционных полным исключением (максимальным 

ограничением) использования, например, в земледельческих процессах 

минеральных удобрений и средств защиты растений химического 

происхождения; в животноводстве – внедрение видосоответствующих 

технологий содержания и кормления животных. Широкое применение 
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при этом получают агро- и зоотехнические приемы, биологические 

методы возделывания сельскохозяйственных культур и выращивания 

животных, что в совокупности позволяет получать продукцию с 

относительно высокой степенью экологической чистоты, адекватной 

по показателям биохимического состава принципам и нормам 

«здорового» питания [1]. 

Сельскохозяйственное производство, ориентированное на 

получение экологически безопасных продуктов по специальным 

(альтернативным) технологиям, называются по-разному [6]: в Швеции, 

Норвегии,  Дании – экологическим; в Австрии и Германии – 

биологическим; в Финляндии – природным; в Великобритании, США, 

Мексике, России, Украине – органическим. В последние годы широко 

применяется термин «зеленая экономика», содержание которого 

включает также экологически безопасные (без применения 

химических средств) сельскохозяйственные технологии [3]. 

По определению Международной федерации органических 

сельскохозяйственных движений, органическое сельское хозяйство 

представляет собой «производственную систему, которая 

поддерживает здоровье почв, экосистем и людей». Еще в 1980 г. 

федерация определила базовые стандарты органического 

агропроизводства [2]. 

При соблюдении технологических требований органическое 

земледелие и животноводство обеспечивают достижение высокого 

уровня экономической, экологической и социальной эффективности. 

Органические системы сельского хозяйства создают, а не исчерпывают 

органическое вещество почвы, повышая устойчивость земледелия, при 

этом исключение из земледельческих технологий дорогостоящих 

химических удобрений и пестицидов существенно снижает валовые и 

удельные издержки производства. Органическое сельское хозяйство 

обеспечивает возможность производства «здоровых» продуктов 

питания, что является важнейшим фактором повышения уровня 

качества жизни. Постоянно возрастающий потребительский спрос на 

такие продукты создает их производителям надежные предпосылки 

для обеспечения конкурентной устойчивости на рынках 

продовольствия [1]. 

Производство свинины почти полностью сконцентрировано в 

крупных специализированных хозяйствах промышленного типа. Это 

привело к значительному снижению качества и уменьшению 

разнообразия продуктов. В глобальных масштабах животные 

превратились в конкурентов человека за продукты питания. Это 

остается верным для тех стран, которые производят в избытке дорогое 
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зерно на экспорт, а дешевые корма для животных импортируют из 

развивающихся стран. На смешанных фермах свиньи могут кормиться 

большей частью за счет тех культур, которые не идут на питание 

человека. 

При откорме свиней не следует стремиться получить возможно 

более высокий привес. Важнее получить хороший уровень привеса на 

единицу корма. Такой  подход способствует лучшему здоровью 

животных, и потребитель сразу сможет отличить разницу в 

полученном продукте. Часто бывает полезно создать местный рынок 

для реализации высококачественной свинины. 

Большинство потребителей не подозревают о разнице в 

определении продуктов: «неопасные», «экологически чистые», 

«органические» [3]: 

- «условно безопасные» – это   большинство произведенных 

промышленным способом даров земли, которые проверены на  

содержание нескольких видов опасных веществ и не несут видимого 

вреда сразу после  потребления; 

- экологически чистыми называют продукты, выращенные с 

минимумом средств подкормки и защиты растений; 

- органическое земледелие подразумевает, что вообще не 

используются никакая химия. 

Животные – это одушевленные организмы, они видят, слышат, 

ощущают вкус и запах, нуждаются в движении, свете и ритмическом 

порядке жизни, не говоря о пище, воде, воздухе и соответствующей 

температуре. Животные осознанно переживают ощущение боли и 

дискомфорта. Движение и активное переживание ощущений 

необходимы животным. Движение стимулирует метаболизм, 

циркуляцию, развитее мускулов, сухожилий и костей. 

Тенденция держать свиней в тесных стойлах не облегчает труд, 

если учесть то дополнительное время, которое приходится тратить на 

неизбежные проблемы со здоровьем. Смертность, продолжительный 

холостой период, отсутствие молока почти удваиваются при 

содержании свиней в тесных стойлах, по сравнению с содержанием на 

соломенной подстилке. Движение животных подчиняется их 

восприятиям. Нервно-сенсорная система и метаболизм интенсивно 

работают вместе. Регулярность и ритмичность в повседневной жизни 

составляют основу жизни животных. Однако при планировании 

свинарников этому не всегда уделяется достаточное внимание [5].  

В животноводстве стали применять видосоответствующие 

технологии содержания и кормления животных. Но в отличие от 

земледелия животноводческую отрасль легче «перевести» на 
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«органические рельсы», т.к. если животным будут скармливать корма 

без антибиотиков, гормонов роста и иных добавок, то это априори 

позволит получить биологически чистую животноводческую 

продукцию.  

Фуражное зерно, входя в состав комбикорма, должно идти на 

корм свиньям. При этом солома от зерновых культур пошедших на 

корм животным обязательно должна применяться в качестве 

подстилки. Учитывая, что количество зерна и соломы примерно 

одинаково, то потребляемое зерно в кормлении свиней должно 

соотноситься с количеством соломы используемой в подстилке. 

Для реализации принципов видосоответствующего содержания 

свиней, но с учетом нынешних реалий, необходимо вспомнить 

историю развития свиноводства в СССР в период с 50-70-ых годах 

прошлого века, т.е. до начала полномасштабного строительства 

свиноводческих комплексов. В этот период все половозрастные 

группы свиней содержались в основном на глубокой подстилке, 

удаляемой из помещений после реализации поголовья в нем 

находившегося. К слову, этот вариант нашел широкое 

распространение и в конце 90-ых годов в Беларуси, под названием 

«польская система содержания свиней со шведским столом», или 

коротко «шведский стол» [4]. 

При принятии объемно-планировочных решений 

свиноводческого комплекса, максимальные вложения необходимо 

осуществить в строительство зданий для содержания 

тяжелосупоросных и подсосных маток. В этих зданиях должно быть 

установлено самое современное станочное оборудование, которое бы 

давало наибольшую отдачу, т.е. в них должен быть минимальный 

отход поросят, в станках должны быть брудера или 

электрообогреваемые коврики и др.  По предлагаемой нами 

технологии маточные станки (площадь каждого не более 5 м
2
) будут 

достаточно интенсивно эксплуатироваться, т.к. содержание животных 

в них должно быть в течение не более 28 дней, с учетом дезинфекции, 

т.е. за год  13 оборотов. Станки будут объединены в изолированные 

секции  по 6-12 станок, что позволит организовать поточное 

производство для любой свиноводческой фермы, получать 

выровненные группы молодняка свиней по 60-120 голов. 

Используемые в настоящие время здания (арочники) шириной 18-21 м 

позволяют оптимально размещать эти секции станков, причем для 

функционирования фермы мощностью 1 тыс. т свинины в живом весе, 

достаточно иметь одно здание, с 8 секциями по 12 станков каждая, 

длиной не более 70 м. 
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Предлагаемая нами технология предусматривает 

крупногрупповое содержание свиней почти всех половозрастных 

групп, и имеет следующие особенности: 

 

Половозрастная группа Содержание 

1. Хряки-производители индивидуальное 

2. Хряки ремонтные (пробники) групповое 

3. Холостые свиноматки групповое (в секциях по 30-60 

голов) 

4. Свиноматки осемененные и 

первые 28 день супоросности 

индивидуальное 

5. Свиноматки супоросные 29-108 

дней супоросности 

групповое) в секциях 30-40 

голов) 

6. Тяжелосупоросные (108-114 дн.) 

и подсосные (1-22 дн.) свиноматки 

индивидуальное 

7. Подсосные свиноматки (23-42 

дн.) с поросятами (23-90 дн.) 

групповое (в секциях по 6-12 

маток с поросятами) 

8. Ремонтные свинки крупногрупповое (в секциях 

по 50-100 голов) 

9. Свиньи на доращивании и 

откорме 

крупногрупповое (в секциях 

по 150-300 голов) 

 

Все половозрастные группы животных, кроме п.4 и п.6, 

предполагается содержать на соломенной подстилке, и они будут 

иметь свободный доступ в выгульные дворики, т.е. будет использована 

свободно-выгульная бесстаночная технология. 

Групповое содержание подсосных свиноматок с приплодом 

будет благоприятно влиять на приход маток в охоту после отъема 

поросят. Если 70-80% свиноматок после отъема поросят придут в 

охоту в первые 3-7 дней, то это будет положительным фактором в 

интенсификации использования свиноматок и увеличит количество 

опоросов на свиноматку в год. 

Капитальные здания для подавляющего поголовья свиней 

представляют собой ключшечник с бетонным полом, разделенный 

вдоль оси здания кормовым проходом на две секции. Из секции есть 

выход в прогулочный дворик, расположенный вдоль стен здания. 

Производственные здания размещаются группами (по 5-10 зданий) по 

всей территории сельскохозяйственного предприятия, что позволяет 

обеспечить биобезопасность животноводческого объекта. 
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Органическое сельское хозяйство – не только один из методов 

производства продуктов питания. Это альтернатива сегодняшнему 

интенсивному производству, которое в ближайшей перспективе 

просто не сможет существовать. Глобальная экосистема не может 

выдерживать возрастающую нагрузку. Экологическое сельское 

хозяйство более соответствует природным циклам, оно создает 

искусственные экосистемы, максимально похожие на естественные: 
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поле соответствует лугу, сад – лесу. Достаточно сложно определить, 

когда впервые возникло органическое сельское хозяйство. Его 

концепция существовала еще до изобретения синтетических 

агрохимикатов.  Собственно, до прихода эпохи научно-технического 

прогресса только такие продукты и существовали: все было 

исключительно органическим. Однако с появлением современных 

методов ведения сельского хозяйства они почти исчезли, и теперь для 

их производства требуется прилагать намного больше усилий.  

В качестве самостоятельного направления органическое 

сельское хозяйство стало формироваться в начале XX в. Понятие 

органического сельского хозяйства впервые было введено 

специалистом по сельскому хозяйству Оксфордского Университета 

лордом Нортборном (Lord Northbourne) в изданной им в 1940-м году 

книге «Заботьтесь о земле». 

Основные нормы органического производства в Европе были 

введены в 1980 году Международной Федерацией Органических 

Движений Сельского хозяйства (IFOAM).  

Всего в мире более 700 тыс. органических ферм. Лидерами по 

общей площади органических сельскохозяйственных угодий являются 

Австралия (12,3 млн. га), Китай (2,3), Аргентина (2,2), США (1,9), 

Италия (1,1), Уругвай (0,93), Испания (0,93), Бразилия (0,88), Германия 

(0,83), Великобритания (0,6). 

По оценке нобелевского лауреата, ученого-селекционера 

Нормана Борлоуга, органическое производство может прокормить 

максимум 4 млрд. человек. Однако, продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) считает, что 

органическое земледелие способно не только прокормить население 

земного шара, но и намного повысить калорийность питания. 

Органическим является лишь полностью натуральный, 

естественный продукт. Причем им может стать как продукт 

животноводства, так и растительный продукт, а объединяет их 

бережное отношение к сельскохозяйственным ресурсам.  

У нас в республике эквивалентом «органические продукты» 

является словосочетание «экологически чистые продукты». Термин 

«экологически чистый продукт» трактуется большинством 

производителей и потребителей неверно. Мы привыкли воспринимать 

«экологически чистый» всего лишь как «невредный для здоровья», 

тогда как на самом деле это означает еще и «невредный для 

окружающей среды».  Экологически безопасный продукт может быть 

получен при традиционном земледелии, при интенсивном применении 

минеральных удобрений, синтетических пестицидов и регуляторов 
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роста растений. Для этого при выращивании продукции должны 

соблюдаться необходимые сроки ожидания от последней обработки до 

уборки урожая, а анализы на остаточное количество пестицидов не 

показывать их наличия в продукции (выше допустимых норм). Однако 

эта продукция не будет органической. 

К сожалению, подмене понятий во многом способствует 

отечественная реклама: если на европейском рынке «экологический 

продукт» и «биопродукт» - синонимы, то у нас «био» – это молочные 

изделия, обогащенные живыми культурами, а маркировка 

«экологически чистый продукт» и вовсе ничего не значит, поскольку 

не закреплена юридически. Ряд экспертов небезосновательно 

рассматривают маркировку «экологически чистый продукт» на товаре 

всего лишь как маркетинговую уловку. Даже если компания на самом 

деле заботится о безопасности и экологичности производства, она все 

равно не может объективно утверждать, что результат ее деятельности 

– органический продукт.  

Сегодня получило определенное распространение такое явление 

как гринвошинг (greenwashing), или «зеленое затуманивание мозгов» – 

серьезная проблема для рынка органической продукции. Некоторые 

производители вводят в заблуждение покупателей, маркируя свои 

товары значками «эко», «органик», «био» без достаточного на то 

основания». Отметим, что на данный момент в Беларуси отсутствует 

законодательство в области органического сельского хозяйства, а 

также нет четкого определения термина органической продукции. 

Следовательно, пока мы не можем даже заявлять о производстве 

органической продукции.  Сертификация производителей фирмами из 

других государств является незаконной.  

Современная система органического земледелия и 

животноводства включает в себя не только непосредственно процесс 

выращивания, но и процесс переработки и маркировки произведенных 

продуктов с использованием таких наименований, как bio, eco, organic. 

Все эти слова являются синонимами и применимы к экологическому 

сельскому хозяйству.  

По стандарту Евросоюза, термины «экологическое», 

«биологическое» и «органическое» сельское хозяйство являются 

практически синонимами. В различных странах для обозначения 

сельскохозяйственной практики, отвечающей принципам 

органического сельского хозяйства, используют различные термины: 

«органическое» (organic) – англоязычные страны, Украина; 

«экологическое» – Венгрия, Дания, Испания, Литва, Польша, 

Словакия, Украина, Чехия, Швеция; «биологическое» – Германия, 
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Греция, Грузия, Италия, Латвия, Нидерланды, Португалия, Франция; 

«природное» – Финляндия. 

На сегодняшний день в мире отрегулированы и процессы 

контроля с необходимой сертификацией производителей био 

продукции таким образом, чтобы конечный потребитель был защищен 

от подделок и фальсификаций. Согласно законодательству разных 

стран, к примеру, в Европе – директивам Европейского Союза (EU 

834/2007 и 889/2008), в Америке – национальной органической 

программе(USDA/NOP), в Японии – японскому стандарту для 

сельского хозяйства (JAS), использовать для пищевых продуктов 

маркировку «органический» можно только при наличии 

соответствующего сертификата, выданного независимым органом по 

сертификации. 

Весьма сложным является вопрос определения, является ли 

продукт органическим или нет. В США разработка определяющих 

принципов и критериев была начата в 90-х годах, а закончена лишь 

семь лет спустя.  

Вот основные стандарты: 

1. Использование радиации и генной инженерии для 

производства продуктов, которые маркируются на рынке как 

«органические», запрещено.  

2. Продукты с обозначением – «Произведенные с 

органическими ингредиентами» должны содержать, по меньшей мере, 

70 процентов органических компонентов, в соответствии со 

стандартом Европейского Союза.  

3. Если продукт обозначен как «organic» (органический), 

производители продуктов питания обязаны использовать органические 

ингредиенты до 100 процентов.  

4. Если в состав продукта, к примеру, с соседних участков 

проникли запрещенные по стандартам вещества, производителя 

обязаны указать это на упаковке.  

5. На земле, отведенной для выращивания органических 

продуктов, по крайней мере, за три года до посадки растений 

запрещено использовать пестициды.  

6. При выращивании скота для получения «органического» 

мяса запрещается применять антибиотики.  

 Статус органического может получить продукт, который 

прошел весь путь от фермы до прилавка с соблюдением ряда основных 

требований:  органические методы земледелия и животноводства, 

органическое сырье, органические ингредиенты и технологический 

процесс. 
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С помощью сертификации и органик-маркировки 

производители предоставляют убедительные доказательства, 

подтверждающие, что их хозяйство и продукция соответствуют всем 

органическим требованиям. Запрещается указывать «органик-молоко» 

на продукте, не прошедшем сертификацию. В противном случае могут 

быть применены определенные санкции, продукт может быть изъят с 

рынка. Производитель правомочен использовать информацию об 

органическом статусе своего продукта только в том случае, если он 

сертифицирован признанным органом по сертификации. 

Такие строгие правила позволяют рынку предупреждать и 

контролировать недобросовестные самодекларации, производителям 

успешно развиваться, а покупателям быть уверенным в достоверности 

маркировки и качестве продукции. 

 Животноводство является интегрированной составляющей 

органического сельского хозяйства. Животные как правило 

выращиваются по принципу экстенсивного животноводства.  

Животных необходимо содержать в условиях, максимально 

приближенных к естественным: птицы не должны находиться в 

клетках, коров нельзя помещать в тесные стойла и т.п. Кроме того, не 

должно производиться лечение антибиотиками и другими 

химическими лекарствами, животные не должны получать 

гормональные добавки к пище, которые ускоряют рост, корма, 

содержащие животные компоненты, или генетически 

модифицированные корма.  

Органическое животноводство должно соответствовать 

площадям, а животные иметь возможность выгула. Выгул коров 

молочного направления не должен превышать двух на 1 га. Пастбища 

должны представлять собой территории, очищенные в течение 

последних 3 лет. Минимальный размер закрытого помещения - 6 м
2
 на 

одну голову, открытого (кроме пастбищ) - 4,5 м
2
. Животных следует 

помещать в пределах одного производственного предприятия. 

Допускается одновременное содержание и обычных коров при 

условии четкого разделения хозяйственных построек и посевных 

площадей.  

Не менее жесткие требования предъявляются к отбору 

животных и их кормлению. Для того чтобы молоко реализовывалось 

как экологически чистое, молочных животных следует содержать не 

менее 6 месяцев. При выборе пород рекомендуется учитывать их 

способность к адаптации к условиям окружающей среды, 

предпочтение отдается местным породам.  
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Высокие требования предъявляются и к кормам, которые, как 

минимум, на 70% должны быть произведены из экологически чистых 

компонентов, причем 50% из них должны поступать из самого 

предприятия или другого экологического хозяйства. Кормление 

молодняка осуществляется на основе природного молока, 

преимущественно молока матки, в течение 3 месяцев. Запрещается 

принудительное кормление коров, а сами корма должны 

удовлетворять питательную и физиологическую потребность 

животных, а не увеличивать объемы произведенной продукции. 

Запрещено применение в рационе животных антибиотиков, 

кокцидиостатиков и других медикаментов и прочих веществ для 

стимуляции роста или производительности. Это лишь краткий 

перечень ограничений, но есть и другие. 

Создание у нас в республике национальных торговых марок 

органических сертифицированных продуктов, их продвижение на 

внутреннем рынке, а также импорт в западные страны является важной 

и, главное, выполнимой задачей. На сегодняшний день есть все 

предпосылки для производства органических продуктов питания. 

Если разрабатываемую правовую базу удастся уложить в рамки 

уже существующих стандартов, и он не будет противоречить 

директивам экологического производства ЕЭС, американскому NOP и 

японскому JAS, это обеспечит признание нашей органической 

продукции на мировом рынке.  
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Одна з важливих проблем сучасного аграрного сектору – це 

створення екологічно чистих агротехнологій, які б не забруднювали 

навколишнє середовище та забезпечували б отримання вільної від 

токсичних речовин продукції. Це призводить до зростання вимог щодо 

зменшення внесення у ґрунт органічних і мінеральних добрив та 
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актуалізує пошук нових підходів до вирішення проблеми вирощування 

високих врожаїв екологічно чистої продукції. 

Ускладнює екологічну ситуацію зростання забруднення 

навколишнього середовища радіонуклідами, пестицидами та іншими 

екзотоксикантами, що володіють мутагенною та канцерогенною дією, 

внаслідок чого є небезпечними для живих організмів. У зв‘язку з цим в 

сучасних умовах надзвичайно актуальною є проблема винайдення і 

наукового обґрунтування застосування екологічно чистих природних 

сполук для захисту організмів від руйнівної дії різних токсикантів. 

Найперспективнішими в цьому відношенні є препарати гумінових 

речовин, оскільки загальноприйнято, що відповідні речовини в 

біосфері визначають основу родючості ґрунтів та виконують ряд 

інших важливих функцій: акумулятивні, транспортні, регуляторні, 

протекторні, фізіологічні тощо. 

Протягом останніх років серед науковців виявляється 

підвищений інтерес до цього класу природних полімерів як до 

ефективного засобу вирішення ряду екологічних проблем. Наприклад, 

численними дослідниками доведено, що гумусові речовини досить 

міцно зв'язують і фіксують катіони важких металів радіоактивних 

елементів, а також пестициди і детергенти. Це попереджає 

надходження екзотоксикантів в ланцюжок: рослини - тварини - 

людина і нейтралізує їх негативну дію. Крім того, доведено, що 

інкорпорація деяких пестицидів гуміновими кислотами приводить до 

виводу їх із сфери прямих контактів з живими організмами. При цьому 

з часом в процесі трансформації самих гумінових кислот відбувається 

руйнування токсичних з'єднань або їх перетворення на неактивні і 

нетоксичні речовини. Гумінові речовини здатні оберігати не тільки 

рослини і ґрунт від забруднень, але і ґрунтові води, оскільки 

перенесення токсичних речовин різко обмежується в результаті 

утворення малорухливих органічних компонентів ґрунту. Важливим є 

те, що обмежується вертикальна міграція і забруднення питних вод не 

тільки важкими металами, але й радіонуклідами і пестицидами. 

Враховуючи вищевказане, стимулятори росту на основі 

гумусових речовин, можуть ефективно застосовуватися у вирощуванні 

сільськогосподарських культур не тільки для підвищення їх 

врожайності, а й з метою пригнічення дії негативних факторів (вміст в 

ґрунтах важких металів, посуха тощо). Застосування таких регуляторів 

росту дозволяє повніше реалізувати потенційні можливості рослин, 

закладені природою та селекцією, регулювати строки дозрівання, 

поліпшувати якість продукції та підвищувати врожаї 

сільськогосподарських культур. 
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Тому, поряд з синтетичними стимуляторами росту, такими як 

Івін, Триман, широке застосування отримали регулятори росту рослин 

на основі похідних гумінових кислот, наприклад, Емістим-с [1], 

Гумісол та гумат натрію [2]. Досить ефективним та перспективним є 

застосування для передпосівної обробки насіння мікродобрив класу 

―Реаком‖ та ―Міком‖. 

З метою вивчення впливу різних стимуляторів росту рослин на 

розвиток цукрових буряків проводились польові мілкоділяночні 

досліди на темно-сірих легкосуглинкових ґрунтах за наступною 

схемою: 

1) Контроль (без добрив); 2) Фон (N160P120K160); 3) Фон + 

обробка насіння витяжкою з ОСВ; 4) Фон + обробка насіння 

Гумісолом; 5) Фон + обробка насіння Стимулятором С; 6) Фон + 

обробка насіння + обприскування витяжкою з ОСВ; 7) Фон + обробка 

насіння + обприскування Гумісолом; 8) Фон + обробка насіння + 

обприскування Стимулятором С. 

Площа посівної ділянки –16 м
2
, облікової –9 м

2
. Повторність 

досліду – трьохкратна. Розміщення варіантів – рендомезоване. 

Агротехніка вирощування – загальноприйнята для даної зони. 

Обприскування цукрових буряків стимуляторами проводили у 

фазу змикання листя у рядку (8 л маточного розчину на 100 л/га води). 

Обробка насіння стимуляторами проводилась  в день висіву (8 л 

маточного розчину на 100л/т води), час експозиції 6 годин. Для 

фонового внесення мінеральних добрив застосовували: аміачну 

селітру (д.р – 34 %) – 265 кг/га, суперфосфат простий (д.р. – 16 %)– 

375 кг/га, калій хлористий (д.р.- 60 %)– 100 кг/га. 

Темно-сірий опідзолений легкосуглинковий ґрунт дослідної 

ділянки характеризується вмістом гумусу в орному шарі – 3,3 %, а 

підорному шарі – 2,8 % (малогумусний). Величина водного рН орного 

і підорного горизонту становить – 7,2 і 6,3 тобто ґрунт має нейтральну 

реакцію. 

Під час проведення досліджень з буряком цукровим вивчали 

вплив стимуляторів росту на врожайність, структуру врожаю та його 

якість. При цьому було встановлено, що при застосуванні різних 

стимуляторів росту на буряках відбувалось покращення структури 

урожаю. Загальна маса буряків цукрових на контролі становила 

406,9 ц/га, з яких частка коренеплодів - 69,97 % або 284,7 ц/га, а частка 

гички – 30,03 % або 122,2 ц/га. При фоновому внесенні мінеральних 

добрив (N160P120K160) відбувся приріст загальної маси буряків цукрових 

(549,3 ц/га) та дещо зменшилась частка коренеплодів у загальній 

структурі врожаю - 67,19 %, а частка гички зросла до 32,81 %. Це 
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пояснюється тим, що мінеральні добрива сприяють приросту зеленої 

маси рослин. 

При внесенні різних стимуляторів росту рослин відбувались 

наступні тенденції в структурі посівів. На ділянці, де застосовувалась 

обробка насіння витяжкою з ОСВ, частка коренеплодів становила 

69,03 % від загальної маси рослин або на 1,34% менше у порівнянні з 

їх часткою на контролі, частка гички – 30,97 %. У варіанті фон + 

обробка насіння Гумісолом - частка коренеплодів в загальній структурі 

буряків була 71,45 %, що на 2,12 % більше у порівнянні з часткою 

коренеплодів на контролі, частка гички – 28,55%. У варіанті фон + 

обробка насіння Стимулятором С - частка коренеплодів була 69,9 %, а 

частка гички становила 30,1 %. На ділянці, де насіння буряків та 

посіви оброблялися витяжкою з ОСВ при фоновому внесенні 

мінеральних добрив, частка коренеплодів у загальній структурі 

буряків цукрових зросла на 1,5 % у порівнянні з контролем і становила 

71 %, а частка гички – 29 %. У варіанті фон + обробка насіння + 

обприскування посівів Гумісолом - частка коренеплодів становила 

71,54 %, що на 2,24 % більше у порівнянні з контролем, а частка гички 

– 28,46 %. У варіанті фон + обробка насіння + обприскування 

Стимулятором С також відбулося збільшення частки коренеплодів до 

значення 71,07 %, що на 1,57 % більше ніж на контролі, частка гички 

становила 28,93 %. Результати досліджень динаміки показників якості 

врожаю (вмісту цукру у коренеплодах) залежно від внесення різних 

стимуляторів росту рослин наведені в таблиці 1.  

 

Таблиця 1 

Вміст цукру в коренеплодах цукрових буряків, % 
п/п Варіант досліду Вміст цукру, 

% 

±Δ, % 

1 Контроль (без добрив) 13,2 - 

2 Фон (N160P120K160)  12,8 -3,03 

3 Фон + обробка насіння витяжкою з 

осаду стічних вод 
14,5 9,85 

4 Фон + обробка насіння Гумісолом 14,7 11,4 

5 Фон +обробка насіння Стимулятором С 14,7 11,4 

6 Фон + обробка насіння + 

обприскування витяжкою з ОСВ 
16,7 26,5 

7 Фон + обробка насіння + 

обприскування Гумісолом 
17,2 30,3 

8 Фон + обробка насіння + 

обприскування Стимулятором С 
17,2 30,3 
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З даних таблиці видно, що вміст цукру на контролі становить 

13,2 %, а на фоні (N160P120K160) - 12, 8 %. При внесенні різних 

стимуляторів росту рослин вміст цукру коливався в межах 14,5 - 17,2 

%, а саме: у варіанті фон + обробка насіння витяжкою з ОСВ – 14,5 %, 

що на 9,85 % більше відносно контролю; фон + обробка насіння 

Гумісолом – 14,7 % із збільшенням приросту вмісту цукру на 11,4 %; 

фон + обробка насіння Стимулятором С – 14,7 % (приріст цукру на 

11,4 %); фон + обробка насіння + обприскування витяжкою з ОСВ – 

16,7 %, що зумовило збільшення вмісту цукру на 26,5 %, відносно 

контролю; фон + обробка насіння + обприскування Гумісолом – 17,2 % 

із збільшенням цукру на 30,3 %; та фон + обробка насіння + 

обприскування стимулятором С - з показниками 17,2 і 30,3 % 

відповідно. 

Поряд з тим, проводилось визначення впливу стимуляторів 

росту рослин на врожайність буряків цукрових. Маса коренеплодів на 

контролі становила – 284,7 ц/га, у варіанті з фоновим внесенням 

мінеральних добрив – 369,1 ц/га, що на 29,65 % більше відносно 

контролю. При використанні різних стимуляторів росту рослин маса 

коренеплодів становила 431,0 – 485,5 ц/га, а саме: фон + обробка 

насіння Гумісолом - 451,9 ц/га, фон + обробка насіння Стимулятором 

С – 445,8 ц/га, фон + обробка насіння + обприскування витяжкою з 

осаду стічних вод - 485,5 ц/га, фон + обробка насіння + обприскування 

Гумісолом – 468,6 ц/га та фон + обробка насіння + обприскування 

Стимулятором – 465,3 ц/га.  

При фоновому внесенні мінеральних добрив з одночасною 

обробкою насіння витяжкою з ОСВ маса коренеплодів збільшилась на 

51,87% відносно контролю і на 16,77 % відносно фону; у варіанті фон 

+ обробка насіння Гумісолом збільшилась на 58,73 та 22,43 %, 

відповідно; у варіанті фон + обробка насіння Стимулятором С – на 

56,59 та 20,78 %, відповідно; у варіанті фон + обробка насіння + 

обприскування витяжкою з ОСВ – на 70,53 і 31,54 % відповідно; у 

варіанті фон + обробка насіння + обприскування Гумісолом – на 64,59 

та 27 % відповідно. 

Висновки. При порівнянні різних елементів технологій 

застосування стимуляторів росту рослин встановлено, що найбільш 

ефективно на збільшення вмісту цукру в коренеплодах буряків 

цукрових впливає двохкратне застосування Гумісолу і Стимулятору С 

(збільшення вмісту цукру – на рівні 30 % відносно контролю); при 

застосуванні Гумісолу, Стимулятору С та витяжки з ОСВ для обробки 

насіння, вміст цукру збільшується на 10-11% відносно контролю. 

Найбільшому приросту врожаю коренеплодів буряків цукрових 
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сприяють обробка насіння та обприскування посівів витяжкою з ОСВ, 

Гумісолу та Стимулятору С порівняно з проведенням тільки обробки 

насіння відповідними стимуляторами. При цьому відбувається, також, 

і покращення структури врожаю - частка коренеплодів в загальній масі 

рослин збільшується в середньому на 1-2 % відносно контролю. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНИХ ВОДНИХ  

КУЛЬТУР ТА ВИРОЩУВАННЯ ВОДНИХ ТВАРИН 

 

Л.А. Кальчук, канд. с.-г. наук 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Протягом останніх десятиліть відмічається суттєве зростання 

ролі органічного виробництва в світі та динамічне поширення попиту 

на його продукцію [4, 5, 6]. Органічна аквакультура є відносно новою 

сферою органічного виробництва у порівнянні з органічним сільським 

господарством, де на рівні ферми існує довгостроковий досвід.  

Перехід до виробництва органічних водних культур відображає 

розмаїття видів та методів виробництва. Згідно вимог до організації 

органічного виробництва місце виробництва має знаходитись на 

належній відстані від джерел забруднення та звичайних водних 

культур. При цьому виробники повинні виконувати всі основні вимоги 

органічного виробництва.  

Період переходу на органічне виробництво повинен становити 

не менше, ніж один життєвий цикл організму або один рік, в 
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залежності від того, що коротше. Виробники мають забезпечити 

виконання всіх екологічних вимог та використовувати місце з оглядом 

на стічні води, залишки та якість води. Управління органічною водною 

культурою базується на використанні розмаїття природних водних 

екосистем, здоров‘я водного навколишнього середовища та високої 

якості оточуючої водної та наземної екосистеми. 

Виробництво має зберігати водне середовище та оточуючу 

водну та наземну екосистему, використовуючи комбіновані методи, 

що: 

а) підтримують та збагачують біологічні цикли; 

б) використовують превентивні системні підходи до контролю 

над захворюваннями; 

в) підтримують розмаїття видів шляхом використання 

полікультур та забезпечують прибережні буферні зони з відповідним 

рослинним покривом. 

Виробники повинні застосовувати всі необхідні запобіжні 

заходи, щоб не допустити втрати культивованих видів та 

документувати випадки, якщо вони сталися; застосовувати 

контрольовані та ефективні методи мінімізації потрапляння добрив та 

стічних вод до водної екосистеми. 

Використання добрив та пестицидів заборонено, їх 

застосовують лише якщо вони дозволені для використання у 

органічному виробництві. Діє і ряд інших вимог: збір водних рослин 

не повинен порушувати екосистеми або зменшувати площу збору, як 

водну так і прибережну; породи мають бути адаптовані до місцевості 

та районовані; водні тваринницькі господарства не мають залежати від 

звичайних систем розведення; водні тварини слід розводити та 

селекціонувати натуральними методами; тварини повинні бути 

вирощені органічними методами з моменту їх народження. Якщо 

органічні тварини недоступні, звичайні тварини повинні провести не 

менше ніж дві третини їх життя в органічній системі. 

Виробники не повинні використовувати синтетично поліплоїдні 

організми. Корми для органічних водних тварин повинні бути високої 

якості, отримані з органічних та інших стабільних джерел. 

Виробникам слід розробляти раціони таким чином, щоб забезпечувати 

потреби тварин у кормі з органічних рослин та тварин, відповідно до 

метаболізму та травної системи виду. Корми слід виробляти з побічних 

продуктів органічного виробництва та природних джерел, що не 

використовуються для споживання людиною. 

Виробники мають розробляти раціони з високою якістю і 

поживною вартістю, здатною забезпечити всі фізіологічні потреби 
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організму; годувати тварин відповідно до їх природних звичок та 

потреб; годувати тварин таким чином, щоб забезпечити мінімальне 

втручання у навколишнє середовище. Системи годівлі мають бути 

розроблені таким чином, щоб забезпечити мінімальну залежність від 

зовнішніх поставок. Можливе застосовування невеликої кількості 

неорганічних кормів у певних ситуаціях і протягом короткого часу у 

таких випадках: 

a) органічні корми наявні у недостатній кількості або 

неналежної якості; 

б) органічні водні культури знаходяться на ранніх стадіях 

розвитку. 

Ні в якому разі процент неорганічних кормів не повинен 

перевищувати 15% сухої речовини річного раціону [1, 3]. Виробники 

можуть використовувати неорганічний водний тваринний білок та олії 

у випадку, якщо вони: 

a) зібрані з незалежно перевірених стабільних джерел; 

б) рівень їх забруднення нижчий за рівень, встановлений 

стандартами; 

в) не становлять 100% раціону. 

Сертифікаційний орган повинен встановити: 

а) відповідний процент органічних складових раціону; 

б) термін, починаючи з якого мінімум 50% складових раціону 

має бути органічними. 

Вимоги щодо раціону для водних тварин повинні відповідати 

вимогам наступних пунктів:  

Субстанції, які заборонені у раціоні: 

- побічні продукти господарства (наприклад,  відходи від бойні) 

для жуйних тварин; 

-  продукти забою тих самих видів; 

- усі види екскрементів. включаючи пташиний послід, гній або 

інші добрива; 

-  корми, які були одержані внаслідок дії розчинників 

(наприклад, гексан) або при додаванні інших хімічних речовин; 

- чисті амінокислоти; 

- сеча або інші синтетичні азотні складові; 

-  синтетичні гормони росту або стимулятори; 

- синтетичні збудники апетиту; 

- консерванти, окрім випадків, коли вони використовуються як 

допоміжний засіб для переробки; 

- штучні барвники. [1,3] 

Потрібно використовувати вітаміни, мікроелементи і добавки 
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природного походження. Органічні способи вирощування тварин 

підтримують здоров‘я та благополуччя тварин за допомогою 

збалансованого живлення, безстресових умов утримування, що 

відповідають вимогам виду, та селекції резистентних до хвороб, 

паразитів та інфекцій видів. 

Виробники мають своєчасно визначати початок захворювання 

або інфекції; застосовувати всі відомі методи запобіганню хворобам, 

включаючи вибір місця утримання тварин з найменшим ризиком 

інфекції; використовувати природні методи боротьби із 

захворюваннями, у випадках, коли це необхідно. Профілактичне 

використання ветеринарних препаратів заборонене. Також заборонено 

використання хімічних алопатичних ветеринарних препаратів та 

антибіотиків, синтетичних гормонів та стимуляторів росту. 

Виробники мають регулярно контролювати якість води, 

щільність популяції, стан здоров‘я та поведінку кожної групи тварин 

та забезпечувати високу якість води, здоров‘я, годівлі та природну 

поведінку тварин. Органічні тварини повинні зазнавати мінімум стресу 

в процесі їх транспортування та забою. 

Персонал, відповідальний за благополуччя тварин, має бути 

присутній при транспортуванні. Для запобігання стресу тварини мають 

знаходитись у несвідомому стані перед забоєм. Виробники мають 

вживати всіх заходів для створення водним тваринам умов 

транспортування та забою, що відповідають їх потребам та зменшують 

негативний ефект від: 

а) низької якості води; 

б) часу перевезення; 

в) щільності популяції; 

г) токсичних речовин; 

д) можливості втечі. 

Тварини повинні утримуватися, транспортуватися та забиватися 

з використанням методів, що мінімізують стрес, страждання та 

враховують потреби даного виду. 
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Органічне виробництво сільськогосподарської продукції є 

новим напрямом в галузі аграрного виробництва України. Зростаючий 

попит на високоякісні екологічно чисті продукти харчування зумовлює 

необхідність наукового обґрунтування їх виробництва в сучасних 

умовах [1; 2]. Досягнення європейських країн в аграрному виробництві 

в другій половині ХХ століття призвели до погіршення навколишнього 

природного середовища, біорізноманіття, погіршення якості питної 

води, забруднення і деградації ґрунтів. Це було результатом високого 

хімічного і механічного навантаження на ґрунт. Починаючи з кінця 80-

х років минулого сторіччя в Європі почало розвиватися органічне 

землеробство, як альтернатива сучасним системам землеробства [4].  

Термін «органічне землеробство» поєднує широке коло питань, 

що стосуються технології вирощування сільськогосподарських 

культур без застосування агрохімікатів, при компенсації дефіциту 

біогенних елементів за рахунок природних джерел [3]. Лідерами 

розвитку органічного землеробства в Європі вважають Данію, 

Швейцарію, Францію, Норвегію і Англію. Досвід цих країн потребує 

mailto:o.myhalevuch1988@gmail.com
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ретельного вивчення і адаптації до ґрунтових, а також економічних і 

соціальних особливостей України. Тому розробка наукових основ 

функціонування органічного землеробства є актуальним завданням 

досліджень.  

Метою дослідження є вивчення і встановлення можливості 

отримання органічної сільськогосподарської продукції на мінеральних 

землях без зниження родючості ґрунту, за мінімальних втрат 

урожайності сільськогосподарських культур, при збереженні 

екологічної рівноваги в агроландшафтах. В процесі дослідження 

вивчалась ефективність різних фонів добрив у поєднанні з сидератами 

та мікробіологічними препаратами і їх влив на біологічну активність 

ґрунту, ріст і розвиток культур сівозміни і урожайність. 

Умови та методика проведення досліджень. Дослідження 

проводиться в довготривалому стаціонарному досліді на дерново-

підзолистих, глинисто-піщаних ґрунтах з такими показниками 

родючості: вміст гумусу 0,93-0,95 відсотків, кислотність 4,5-5,0, 

рухомі форми фосфору 16-17 мг і калію 8-9 мг на 100 г ґрунту. 

Сівозміна кормова 3-пільна, з наступним чергуванням культур: 1 – 

однорічні трави, 2- озиме жито, 3 – кукурудза на силос. Вирощування 

культур сівозміни планується на чотирьох фонах добрив в поєднанні з 

сидератами:  

1. Контроль без добрив. 

2. Органо-мінеральна система, гній 8т/га і 147 кг/га NPK  на 

гектар сівозмінної площі. 

3. Органічна, 8 т/га гною на гектар сівозмінної площі без 

мінеральних добрив, сидерат під кукурудзу і озиме жито.  

4. Органічна, без гною і мінеральних добрив, сидерат під 

кукурудзу і озиме жито.  

Впоперек фонів добрив на половині ділянок вносили 

мікробіологічні препарати планриз 1 л/га і триходермін – 2 л/га. 

Сидеральна культура – пелюшка, яка висівається пожнивно з заробкою 

сидеральної маси восени перед замерзанням ґрунту. Обробіток ґрунту 

– полицевий, різноглибинний під озиме жито – оранка на глибину 18-

20 см, кукурудзу – 20-22 см, однорічні трави – 16-18 см.  

Результати досліджень. Аналіз даних урожайності озимого жита 

показав, що вищу урожайність зерна одержано на фонах, де вносились 

мінеральні добрива в поєднанні з гноєм (вар. 3,4), а нижчу на контролі 

(вар. 1,2). На фонах з сидератами, також, одержано вищу урожайність 

в порівнянні з абсолютним контролем: приріст зерна становив 0,5 т/га. 

(вар.6). По всіх варіантах з внесенням мікробіологічних препаратів 

(планриз – 1 л/га + триходермін 2 л/га), також, одержані суттєві 
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прирости урожайності в порівнянні з варіантами, де не вносились дані 

препарати. Урожайність зеленої маси однорічних трав (пелюшко-

вівсяна сумішка) була вищою на фонах з мінеральними добривами в 

поєднанні з післядією гною (вар. 3,4), приріст зеленої маси становив, у 

порівнянні з контролем (вар.1,2), відповідно 15,3 і17,3 т/га. На 

варіантах з внесенням планризу та триходерміну також одержані 

суттєві прирости урожаю в порівнянні з ділянками без даних 

препаратів.  

Таблиця 1 

Вплив систем удобрення і біологічних препаратів на урожай 

культур сівозміни 

№ Варіанти 

Урожайність (у середньому за 2011-

2013рр.), т/га 

Однорічні 

трави 

Озиме 

жито 

Кукурудза 

на силос 

1. 
Без добрив і мікробіологічних 

препаратів (контроль) 
24,3 1,6 35,3 

2. 
Без добрив, планриз -1 л/га, 

триходермін – 2 л/га 
26,5 1,75 35,8 

3. 

Органо-мінеральна система, гній 

10 т/га і 147 кг/га NРК на гектар 

сівозмінної площі, без 

мікробіологічних препаратів 

39,6 2,31 51,4 

4. 

Органо-мінеральна система, гній 

10 т/га і 147 кг/га NРК на гектар 

сівозмінної площі, планриз -1 

л/га, триходермін – 2 л/га 

41,6 2,47 55,8 

5. 

Органічна, 10 т/га гною без 

мінеральних добрив, сидерат під 

кукурудзу і озиме жито, без 

мікробіологічних препаратів 

34,7 2,01 48,4 

6. 

Органічна, 10 т/га гною без 

мінеральних добрив, сидерат під 

кукурудзу і озиме жито, планриз 

-1 л/га, триходермін – 2 л/га 

36,3 2,1 49,8 

7. 

Органічна, без гною і 

мінеральних добрив, сидерат під 

кукурудзу і озиме жито, без 

мікробіологічних препаратів 

29,8 1,80 39,8 

8. 

Органічна, без гною і 

мінеральних добрив, сидерат під 

кукурудзу і озиме жито, планриз 

-1 л/га, триходермін – 2 л/га 

31,5 1,92 41,4 

 

За даними досліджень на кукурудзі встановлено, що ріст 

урожаю зеленої маси на мінеральному фоні удобрення в поєднанні з 
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гноєм (вар.3,4) дещо перевищував варіанти, де застосовувались 

сидерати (вар.5,6). Найменший урожай кукурудзи зафіксовано на 

контролі (1,2 варіант). Також встановлена тенденція підвищення 

урожайності зеленої маси кукурудзи на варіантах з внесенням 

мікробіологічних препаратів.  

Отже, за результатами дослідження встановлено, що активність 

ґрунтової мікрофлори суттєво залежала від фонів удобрення, сидерації 

і мікробіологічних препаратів. На культурах сівозміни більша 

біологічна активність ґрунту була зафіксована на фонах без 

мінеральних добрив, а також з сидератами і мікробіологічними 

препаратами. Мікробіологічні препарати планриз і триходермін також 

підвищують біологічну активність ґрунту, яка була вищою у всіх 

варіантах, де застосовувались дані препарати. 

Висновки. Сидеральні добрива (пелюшка) сприяють зменшенню 

забур‘яненості посівів на 25-30 відсотків і підвищують урожайність 

культур сівозміни на 15-20 відсотків. Мікробіологічні препарати 

планриз і триходермін забезпечують підвищення біологічної 

активності ґрунту, а також позитивно впливають на ріст 

продуктивності сільськогосподарських культур (ріст урожаю на 6-8 

відсотків). Застосування органічних добрив в поєднанні з сидератами 

забезпечує зниження витрат енергоресурсів на вирощування 

сільськогосподарських культур на 20 відсотків.  
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Низька культура землеробства та відповідне зниження 

родючості ґрунтового покриву на сучасному етапі створює реальну 

загрозу подальшого загострення кризи виробництва рослинницької 

продукції і екологічно чистих продуктів харчування. Тому 

альтернатива сталому розвитку та впровадженню екологічно 

прогресивних технологій, які адаптовані до місцевих умов, в Україні 

відсутня [3, с. 5]. Одним із основних завдань органічного землеробства 

є створення стійких агроекосистем, які забезпечать екологічно-, 

соціально- та економічно доцільне виробництво сільськогосподарської 

продукції [3, с. 7]. Обов‘язковою умовою ведення ефективних моделей 

органічного землеробства є забезпечення бездефіцитного балансу 

органічної речовини, який може бути реалізований за рахунок 

біоорганічних добрив – рослинних решток і нетоварної продукції 

вирощених культур [1, с. 26].  

В сучасних умовах переходу до органічного виробництва 

виникає небезпека втрати продуктивності культур та погіршення 

основних показників ґрунтової родючості. В зв‘язку з цим, мета 

досліджень полягала у вивченні впливу тривалого застосування 

способів основного обробітку ґрунту та удобрення на реакцію 

середовища, динаміку лужногідролізованого азоту і гумусу  під житом 

озимим та його продуктивності в контексті біологізації землеробства. 

Об’єкт досліджень: процес зміни кислотності ґрунту, вмісту 

гумусу та лужногідролізованого азоту та продуктивності жита озимого 

в залежності від способів основного обробітку ґрунту та удобрення. 

Предмет досліджень: кислотність, азот, що лужногідролізується, 

загальний гумус, світло-сірий лісовий ґрунт, способи основного 

обробітку, система удобрення.  

Дослідження виконували у 2012-2013 рр. у стаціонарі ЖНАЕУ 

«Екологічно безпечні агротехнології» (НДГ «Україна» Черняхівського 

району Житомирської області), який є складовою частиною НДР 
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«Розробити наукові основи раціональної моделі землекористування 

для зони Полісся» (номер державної реєстрації 0107U003280). Грунт 

дослідної ділянки – світло-сірий лісовий легкосуглинковий. 

Способи основного обробітку підтримуються в досліді з 1991 р. 

Системи удобрення у 2003 р. зазнали коригування у бік суттєвого 

зниження норм добрив і компенсації дефіциту елементів живлення за 

рахунок загортання в ґрунт побічної продукції (солома) та сидератів.  

В 2003 р. зазнала коригування і сівозміна [2, с. 96]. В процесі реалізації 

нової схеми було проведене відповідне ґрунтове обстеження: вміст 

гумусу в шарі 0–20 см становив 1,0–1,2 %, легкогідролізованного азоту 

за Корнфілдом – 76–117 мг/кг, рухомого фосфору за Кірсановим – 

145–235 мг/кг і обмінного калію – 76–130 мг/кг, гідролітична 

кислотність – 2,28–3,97 мг–екв./100 г ґрунту. 

Виходячи з поставленої мети було проаналізовано результати 

обліків агрохімічних показників ґрунту під озимим житом з наступних 

варіантів досліду: Фактор А. Спосіб основного обробітку ґрунту: 1) 

полицевий на 18-20 см – контроль; 2) плоскорізне розпушування на 18-

20 см. Фактор Б. Варіант удобрення жита озимого: 1) без добрив – 

контроль; 2) побічна продукція + N10 на тонну соломи (післядія 

побічної продукції) – ПП; 3) інтенсивна органо-мінеральна система (на 

гектар сівозмінної площі: гній, 6,25 т/га + N50P48K55, під культуру –

N60Р50К60) – ОМінт.; 4) органо-мінеральна система з помірними 

нормами мінеральних добрив (на гектар сівозмінної площі: гній, 

6,25 т/га + солома, 1,25 т/га + N, 12,5 кг/га + сидерат, 5,62 т/га + 

N31P32K36, під культуру – N45P45K45) – ОМальт.. 

Попередник жита – пелюшко-вівсяна сумішка на зерно. Відбір 

ґрунтових зразків проводився на глибину 0-20 см. Агрохімічні 

показники ґрунту визначали за загальноприйнятими методиками.  

Важливим завданням органічного землеробства є підтримання 

заданої стабільної продуктивності культур на фоні відтворення 

ґрунтової родючості, зокрема забезпечення позитивного балансу 

гумусу та елементів живлення. Аналіз проведених досліджень показав, 

що за період 2003-2013 рр. кислотність світло-сірого лісового ґрунту 

суттєво підвищилась – з 5,2 (слабо кисла) до 4,6-4,7 (кисла). Варто 

відмітити, що на контрольному варіанті та за умови внесення соломи 

підкислення було більш помітним, ніж за умови застосування органо-

мінеральних систем. Між обробітками достовірної різниці не 

зафіксовано. 

Відомо, що в системі органічного землеробства гострою є 

проблема азоту. В зв‘язку з цим, нами ставилось завдання 

прослідкувати за динамікою лужногідролізованого азоту залежно від 
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агротехнологій. Обліки показали суттєве зниження показника на всіх 

варіантах досліду (рис. 1). На контрольному варіанті по оранці вміст 

азоту зменшився на 33,1%, а за умови безполицевого рихлення – на 

43,9%. Застосування органо-мінеральних систем уповільнило процес 

виснаження ґрунтових запасів лужногідролізованого азоту.  

 
Рис. 1. Зміна вмісту лужногідролізованого азоту в орному шарі 

світло-сірого лісового ґрунту за різних агротехнологій, мг/кг 

 

Під час аналізу загальної ефективності елементів 

агротехнологій щодо динаміки лужногдролізованого азоту перевага 

варіантів, які передбачали застосування безполицевого обробітку була 

незаперечною. Приріст відносно оранки на варіанті без добрив 

становив 18,2 мг/кг або 38,9%. На фоні систем удобрення перевага 

плоскорізного обробітку збереглась, забезпечивши приріст 33,6-39,7%. 

Щодо оцінки варіантів удобрення, то достовірне збільшення вмісту 

лужногідролізованого азоту відмічено лише за органо-мінеральних 

систем – показник зріс на 10,7-20,2 мг/кг (22,8-43,2%) на фоні оранки і 

15,3-24,5 мг/кг (23,5-37,7%) за плоскорізного обробітку. 

Важливим завданням наших досліджень було оцінити вплив 

елементів агротехнологій на зміну гумусного стану світло-сірого 

лісового ґрунту за різних способів основного обробітку та удобрення. 

Обстеження ґрунту, проведене через 10 років, дозволило зафіксувати 

зниження вмісту гумусу відносно попереднього обстеження на кон-

трольних варіантах за обох варіантів удобрення на 7,1-9,0% (рис. 2). За 

умови застосування побічної продукції в сівозміні запас гумусу 

відповідав рівню 2003 року, що дозволяє робити припущення про 
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стабілізацію запасів на різних енергетичних рівнях, які визначаються 

способом основного обробітку ґрунту.  

  
Рис. 2. Запаси загального гумусу за різних агротехнологій (шар 

ґрунту 0-20 см), т/га 

 

Органо-мінеральні системи удобрення сприяли збільшенню 

запасів загального гумусу за обох способів основного обробітку ґрунту 

на 3,2-4,5 т/га або 6,6-10,8% до попереднього обстеження. Варто 

відмітити, що хоча перевага безполицевого основного обробітку 

порівняно з традиційною оранкою і збереглась, проте темпи приросту 

за плоскорізного рихлення відносно попереднього періоду (1990-

2003 рр.) уповільнились. 

Під час аналізу загальної ефективності інтенсивної та 

альтернативної органо-мінеральних систем удобрення було 

встановлено їх рівнозначність щодо гумусонакопичення – приріст 

відносно контролю становив 9,1-10,9 т/га (21,5-29,7%) незалежно від 

способу основного обробітку. 

Найбільші запаси гумусу (51,6-53,4 т/га) сформувались на 

агрофонах, де поєднувались органо-мінеральні системи удобрення та 

плоскорізне рихлення. Це на 5,7-6,5 т/га або 12,3-13,9% більше, ніж на 

відповідних варіантах за полицевого обробітку.  

Важливим завданням досліджень було прослідкувати за зміною 

продуктивної функції ґрунту на прикладі озимого жита. Аналіз 

двохрічних даних показав, що перехід на безполицеві способи 

основного обробітку не призводить до очікуваного зниження 

урожайності жита озимого. Це, на нашу думку, можна пов‘язати зі 

стабілізацією агрофонів. Так, при вирощуванні культури після 
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пелюшко-вівсяної сумішки без застосування добрив її урожайність 

становила 22,4-22,9 т/га. Заробка в ґрунт побічної продукції сприяла 

підвищенню урожайності на 1,6-1,9 ц/га (7,2-8,2%) відносно контролю. 

Застосування альтернативної органо-мінеральної системи забезпечило 

приріст 4,8-5,7 ц/га (20,8-25,7%). Найбільший приріст було отримано 

за інтенсивної органо-мінеральної системи удобрення – 6,2-7,2 ц/га 

(26,9-32,2%)  

Висновки.  

1. За період 2003-2013 рр. кислотність світло-сірого лісового 

ґрунту суттєво підвищилась – з 5,2 (слабо кисла) до 4,6-4,7 (кисла).  

2. Вміст лужногідролізованого азоту залежно від агротехнологій 

за 10 років зменшився по усіх варіантах досліду, зокрема без внесення 

добрив – на 33,1%, а за умови безполицевого рихлення – на 43,9%. 

Оцінка загальної ефективності елементів агротехнологій щодо 

динаміки показника виявила перевагу варіантів, які передбачали 

застосування безполицевого обробітку. Приріст становив 18,2 мг/кг 

або 38,9% відносно оранки. 

3. Органо-мінеральні системи удобрення були рівнозначними 

щодо накопичення загального гумусу – приріст відносно контролю 

становив 9,1-10,9 т/га (21,5-29,7%) незалежно від способу основного 

обробітку. 

4. Безполицеві способи основного обробітку не призводять до 

очікуваного зниження урожайності жита озимого порівняно з 

полицевим. Це, на нашу думку, можна пов‘язати зі стабілізацією 

агрофонів. Внесення добрив під культуру забезпечило підвищення 

урожайності на 7,2-32,2%. 
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Біоорганічною основою досліджень вирощування сої було 

переведення азоту повітря в рослинний білок, що здійснювалося за 

інтенсивного бобово-ризобіального симбіозу. Тому, важливу роль у 

забезпеченні ґрунтової мікрофлори енергетичним матеріалом і 

постачанні рослинам сої поживних речовин відігравали нові види 

органічних добрив  „Біопроферм‖, „Екогран‖ і біопрепарати  

ризоторфін та вермистим-Д. 

Дослідження підтвердили, що штам № 2490 бульбочкових 

бактерій здатний індукувати активні утворення азотфіксуючих 

бульбочок на коренях рослин сої. Сприятливі умови для формування 

активних бульбочок спостерігалися у верхньому (0 30 см) шарі ґрунту 

за умов вапнування. Утворення бульбочок починалося з формування 

основного і бокових корінців за порівняно невисоких температур – 

близько 8–10°С, інтенсивніше – при 12–14 °С і досягаючи максимуму 

при 22–26 °С. Дещо вища температура верхнього шару ґрунту 

негативно впливала на формування бульбочок і на процес біологічної 

фіксації азоту рослинами сої в дослідах. Краще розвивалися бульбочки 

на коренях рослин сої у верхньому (0 15 см) шарі ґрунту з доброю 

аерацією.  

За сприятливих умов вологозабезпечення, освітлення, 

поживного режиму, використання для інокуляції активних штамів 

бульбочкових бактерій, збагачення приземного і ґрунтового повітря 

СО2 та покращення біологічної активності, частка засвоєння 

біологічного азоту рослинами досліджуваних сортів сої 

підвищувалася. Тому, як показали дослідження, за сприятливих умов і 

природної родючості ґрунтів регіону, соя може забезпечити власну 

потребу в азоті, в основному, завдяки біологічному азоту, його запасам 

у ґрунтовому розчині та внесенню середніх доз (N30Р60K60) 

мінеральних добрив.  
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Вплив азотних добрив на продуктивність сої тісно пов‘язаний з 

активністю симбіотичного процесу, відповідно, чим інтенсивніше 

проходив процес біологічної азотфіксації, тим меншою була потреба в 

азотних добривах. 

Важливим агрозаходом адаптивної технології вирощування сої 

виявилося вапнування ґрунтів. Нестача кальцію у ґрунті негативно 

впливала на розвиток кореневої системи, формування кореневих 

волосків та бульбочок. На ділянках без вапнування повільно 

розвивалася коренева система сої і менше було активних бульбочкових 

бактерій, пригнічувався ріст і розвиток рослин, зменшувалася 

ефективність внесених бактеріальних, макро- і мікродобрив, 

відповідно меншою була урожайність та якість насіння.  

Внесення вапнякових добрив у вигляді вапнякового борошна 

(4 т/га) після збирання попередника (озимої пшениці), покращувало 

ріст і розвиток рослин сої. Вапнування ґрунту, залежно від умов 

вирощування, збільшувало урожайність насіння сої, відповідно 

сортам: Золотиста  до 0,04, Агат  0,08, Анжеліка  1,22 і Артеміда  

до 1,51 т/га. У насінні сої, на вапнованих ділянках, збільшувався вміст 

білка і жиру, покращувалися інші якісні показники (зола, вуглеводи).  

Дослідженнями встановлено, що органічне добриво 

„Біопроферм‖ вже в перший рік його внесення підвищувало 

мікробіологічну активність ґрунту. Найбільшою заселеністю 

мікроорганізмами відзначався шар ґрунту 0–15 см, де їх кількість була 

вищою у 2,5–3,0 рази, ніж у шарі 15–30 см, при цьому біологічна 

активність ґрунту зростала майже вдвічі.  

Використання „Біопроферму‖ (5 т/га), як фону передпосівного 

удобрення під сою, з обробкою насіння такими біопрепаратами як 

ризоторфін, вермистим-Д і мікродобривами – бором і молібденом, а 

також внесення мінеральних добрив (N30P60K60) під час сівби, 

забезпечувало отримання врожаю досліджуваних сортів сої до 2,51 і 

3,17 т/га, з високим вмістом в насінні білка, жиру і вуглеводів. 

Дослідження показали, що завдяки внесенню одночасно з 

сівбою органо-мінерального добрива екограну значно покращувалася 

симбіотична взаємодія бульбочкових бактерій і процесу фотосинтезу, 

зростала інтенсивність росту і розвитку рослин, що підвищувало 

продуктивність насіння. Внесення екограну в дозі 0,3 т/га 

забезпечувало приріст урожайності насіння, залежно від сорту сої, на 

0,15 і 0,24 т/га.  

При адаптивній технології вирощування сої, обов‘язковим 

агрозаходом була інокуляція насіння перед сівбою ризоторфіном. Такі 

бактеріальні добрива містять монокультуру бактерій Bradyrhizobium 
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japonicum, активна симбіотична життєдіяльність яких накопичує в 

ґрунті біологічний азот для живлення рослин сої та стимулює їх ріст і 

розвиток. 

Використання вермистиму-Д для обробки насіння 

забезпечувало краще живлення рослин макро- і мікроелементами. Він 

сприяв виробленню в насінні сої більшої кількості білка, який значно 

збільшував опір рослин сої до стресових умов вирощування (посуха, 

висока температура). Мікроелементи Кристалону
тм

 у хелатній формі, 

які входили до складу вермистиму-Д, активізували основні процеси 

росту і розвитку рослин. Це сприяло розвитку міцної та розгалуженої, 

особливо вторинної кореневої системи. В зоні активної дії (0 30 см) 

кореневої системи завдяки вермистиму-Д, покращувався розвиток 

необхідних рослинам сої бульбочкових бактерій та інших 

мінералізуючих органічну масу ґрунтових мікроорганізмів.  

Застосування ризоторфіну з вермистимом-Д, а також з бором і 

молібденом не лише збільшувало виробництво та поліпшувало якість 

продукції, але й знижувало собівартість насіння сої, що особливо 

важливо в ринкових умовах.  

 

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ У ЗМІШАНОМУ  

ТА МОНОВИДОВОМУ ПОСІВІ 

 

С.О. Гаврилов, к. с.-г. н, ст. н. сп.,  

Л.Ю. Блажевич, к. с.-г. н, ст. н. сп.,  

С.В. Руленко, аспірант 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» 

obrobitok@ukr.net 
 

Освоєння змішаних посівів є одним з ефективних шляхів 

управління кількістю і якістю рослинної продукції, процесами 

оптимізації функціонування агроландшафтів. При цьому більш 

продуктивними та економічно вигідними є змішані посіви з бобовим 

компонентом, який у більшості випадків має потужну кореневу 

систему, що глибоко проникає в ґрунт, здатен накопичувати певну 

кількість симбіотичного азоту, засвоювати з ґрунту важкодоступні 

сполуки фосфору та калію. У складі змішаних посівів бобові є не 

тільки донором мінерального живлення рослин, а й провідною ланкою, 

що забезпечує отримання врожаю, збалансованого за білком [1, с. 16].  
Особливої актуальності бобово-злакові суміші набувають за 

ведення органічного землеробства, оскільки заборона використання 
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синтетичних мінеральних добрив (азотовмісні туки практично всі 

штучного походження), є однією з основних вимог [2, с. 9; 3, с. 24]. 

Для вивчення та вирішення проблем, що виникають за ведення 

органічного землеробства, у мережі дослідних установ Національної 

академії аграрних наук України розгорнуто програму наукових 

досліджень «Наукові основи розвитку органічного виробництва 

сільськогосподарської продукції та механізми його функціонування в 

Україні» («Органічне виробництво сільськогосподарської продукції»). 

Результати, викладені у цьому повідомленні, були отримані протягом 

2012-2013 рр. у стаціонарному досліді відділу обробітку ґрунту і 

боротьби з бур‘янами (дослідне господарство «Чабани» Національного 

наукового центру «Інститут землеробства НААН»), що у північній 

частині Лісостепу України.  

Ґрунт стаціонарного досліду - сірий лісовий крупнопилуватий 

легкосуглинковий, з умістом гумусу у 0-20 см шарі 1,10-1,25 %, 

рухомих форм фосфору 12-14 і калію 10-12 мг на 100 г ґрунту, рНКСl 

5,0. 

Дослідження проводили у експериментальній сівозміні з 

наступним чергуванням культур: овес+пелюшка – жито озиме+вика 

озима – пшениця яра+люпин вузьколистий – гречка. 

Пшеницю яру та її суміш з люпином вузьколистим вирощували 

по 2-х фонах основного обробітку ґрунту – за оранки на 20-22 см 

(контроль) та дискування на 10-12 см. У якості добрива виступала 

лише побічна продукція попередника, яку заробляли на відповідну 

глибину основного обробітку ґрунту. 

Висівна норма пшенично-люпинової суміші відповідала 

рекомендованій для пшениці ярої (5 млн. схожих зерен на 1 га) і на    

75 % складалась із пшениці ярої та 25 % – з люпину вузьколистого. 

Сорт пшениці ярої – Недра, люпину вузьколистого – Переможець. 

Сівбу суміші виконували без чіткого розміщення по рядам (mixed 

intercropping) [4, с. 55]. Для оцінювання впливу бобового компонента 

на продуктивність пшениці паралельно висівали культуру у чистому 

посіві з відповідною нормою висіву. В обох випадках сівбу проводили 

сівалкою СН-16 з дисковими робочими органами. 

Отримані результати досліджень свідчать, що вагомим 

чинником формування врожаю пшениці ярої як у бінарному, так і в 

одновидовому посіві були погодні умови періоду вегетації культури. 

Так, швидке наростання температури повітря за відсутності опадів у 

критичні періоди росту та розвитку пшениці ярої, зокрема від кущіння 

до трубкування, викликали скорочення тривалості фаз розвитку 

культури і в кінцевому результаті – істотне зниження врожайності 
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культури. Якщо у 2012 році, який був сприятливішим для ярих, 

пшениця у середньому по обробітках сформувала біля 3,0 т/га зерна у 

чистому посіві та 2,6 т/га у змішаному, то у 2013 році цей показник 

знизився відповідно у 1,8 і 5,5 рази. Врожайність суміші при цьому 

знизилась у 2,6 рази. 

Формування продуктивності пшениці ярої, як компонента 

бінарного посіву, також змінювалось залежно від умов вегетації. Так, 

за співвідношення злакової та бобової культури у нормі висіву 75:25, 

врожай зернобобової суміші у 2012 році на 47 % був сформований із 

пшениці ярої і на 53 % – із насіння люпину вузьколистого. У 2013 році 

через складні погодні умови частка пшениці у формуванні врожаю 

сумісного посіву знизилась до 24 %, а решту врожаю забезпечив 

люпин. 

Щодо впливу способів основного обробітку на продуктивність 

пшениці ярої, то різниця між оранкою та дискуванням у одновидовому 

посіві у 2012 році була неістотною, тоді як у 2013 році перевага –        

26 %, була за мілким обробітком. У змішаному посіві тенденція була 

схожою, однак перевага між обробітками склала 14 %. 

Отже, отримані дані свідчать про перспективність сівби 

пшениці ярої у змішаних посівах і вимагають подальших досліджень 

для розроблення відповідної технології та адаптування її до 

виробничих умов. 
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Критичний аналіз існуючих технологій і програм захисту 

кущових ягідників від домінуючих фітофагів в Україні та в 

європейських країнах показав, що пріоритет залишається за 

винищувальними заходами з переважанням токсичних  

фосфорорганічних та піретроїдних препаратів [1, 2]. Як показали наші 

дослідження, в зоні Лісостепу та Полісся основна частина домінуючих 

фітофагів смородини, агрусу, малини, а це біля 10 видів листокруток, 

смородинова брунькова міль Incurvaria capitella Cl., агрусова вогнівка 
Zophodia convolutella Hb., п‘ядуни, пильщики та сисні фітофаги 

(попелиці, рослинноживильні кліщі), реалізують свій репродуктивний 

потенціал на початку бутонізації та цвітіння ягідників [3]. Це означає, 

що їх шкідливі стадії проявляють трофічну активність в період 

цвітіння ягідників.  

В останні роки спостерігаються масові осередкові спалахи 

групи лускокрилих видів (агрусова вогнівка, розанова Archips rosana 

L. та заморозкова листокрутки Exapate congelatella Cl.), підвищилась 

шкідливість сисних фітофагів, зокрема кліщів, як наслідок 

нерегламентованого використання хімічних інсектицидів. Із 

викладеного очевидно, що ці технології потребують радикального 

вдосконалення з акцентом на екологізацію.  

Органічне ягідництво передбачає використання лише 

природних регуляторних чинників: органічних добрив, біологічних 

інсектофунгіцидів, промислових культур ентомофагів. За нашим 

визначенням органічне ягідництво – це система агротехнічних, 

біотехнологічних та інтелектуальних зусиль, спрямована на отримання 

запрограмованої повноцінної продукції з використанням 

різноманітних регуляторних чинників природного походження. При 

цьому такі технології не тільки захищають агроценози від водної та 

вітрової ерозії, але і зберігають родючість грунту завдяки залуженню, 

сприяють накопиченню гумусу і функціонують в режимі саморегуляції  

На прикладі агроценозів ягідних культур, що характеризуються 

високим рівнем екологічної місткості та валентності впродовж 
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тривалого часу досліджувались визначальні принципи, що 

формулюють стабільний агроценоз з вираженими природними 

регуляторними механізмами. Ставилось завдання не лише екологічно 

стабілізувати агроценоз, але й захистити урожай без суттєвих втрат 

валових обсягів, з неодмінно високими характеристиками якості 

продукції. 

Вперше, на основі багаторічних досліджень науково 

обґрунтовані, апробовані та впроваджені гнучкі технології захисту 

продуктивних насаджень ягідників від комплексу домінуючих 

фітофагів та фітопатогенів. Попередні наші дослідження показали 

очевидну перспективу реалізації технологій біологічного захисту в 

системі органічного ягідництва [3-6]. Технології ґрунтуються на 

визначальних біоценотичних принципах – екологічної, трофічної та 

біоценотичної взаємодії усього комплексу консументів першого і 

наступних рівнів. Показано також наявність в ландшафтному 

агроценозі ягідників 4-5 закінчених трофічних ланцюгів [7, 8].  

Нашими дослідженнями вперше обґрунтовано операційні 

технології використання промислових культур видів роду 

Trichogramma, габробракона Habrobracon hebetor Say, дібрахіса 

Dibrachys cavus W., а також хижаків - кліща аністіса Anistis baccarum 

L., золотоочки Chrysopa perla L. та щипавки звичайної Forficula 

auricularia L., як регуляторного механізму, що дозволяє ліквідувати 

асинхронність в розвитку фітофагів та природних популяцій 

ентомофагів. Крім того, такі прийоми виключають масові та 

осередкові спалахи сисних фітофагів. Крім того, передбачались 

прийоми, що сприяли накопиченню, збереженню та розселенню не 

тільки комплексу наземних зоофагів, але й представників грунтової 

мезофауни. Комплекс хижих турунів, стафілінід, і, що особливо 

важливо, дощові черви – основний фактор збереження родючості 

грунту. Оптимізацію функціонування рослин-продуцентів (ягідні 

культури) забезпечували шляхом кореневого та позакореневого 

підживлення такими добривами, як Ріверм, Паросток і Байкал.  

Особливої уваги заслуговують технологічні прийоми, що 

забезпечують стримування чисельності та шкідливості найбільш 

небезпечних видів – ксилофагів — смородинової Synanthedon 

tipuliformis Cl. та малинової Pennisetia hylaeifprmis Lasp. склівок, 

смородинової златки Agrilus ribesi Shaefer. Незважаючи на те, що ці 

фітофаги не завдають прямої шкоди урожаю, насправді саме вони 

визначають фізіологічний стан ягідників і опосередковано впливають 

на величину валового урожаю та особливо його якість.  
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На основі візуального та інструментального моніторингу 

фітосанітарного стану агроценозів і прогнозу потенційної шкідливості 

пропонується ряд оригінальних елементів більшість з яких 

біологічного походження. Використання їх окремо та сумісно з 

іншими прийомами сприяють довготривалій стабілізації агроценозу, а 

відтак і захисту рослин від шкідливої діяльності комах, кліщів та 

збудників хвороб. Останні зберігають певний рівень чисельності, 

проте перебувають у тривалому депресивному стані. На відміну від 

традиційних технологій виключався елемент винищувальної дії по 

відношенню до фітофагів. Їх присутність у складі ентомокомплексу 

визначається тим, що вони є трофічним ресурсом для паразитів і 

хижаків. 

Екологічна місткість агроценозів визначається наявністю 

рослин-консортів у складі екологічного каркасу. Такі рослини 

виконували атрактивну функцію не тільки по відношенню до 

комплексу зоофагів, але й популяцій «нейтральних видів», що 

збільшувало кількість трофічних ланцюгів з максимальної їх 

наповненістю. Видовий склад рослин-консортів ґрунтувався на таких 

фундаментальних екологічних принципах як альфа, бета і гама 

різноманіття. Переважали види-консорти зі специфічною та тривалою 

нектаропродуктивністю та інтенсивним накопиченням пилку, як 

важливої білкової компоненти харчового раціону зоофагів. Це 

дозволило оптимізувати чисельність та господарську ефективність 

про- та синовігенних ентомофагів шляхом стимулювання процесу 

овогенезу. Підтримання такого балансу найбільш складна в 

інтелектуальному відношенні частина запропонованих технологій [9].  

Нами вперше детально оцінено роль природних популяцій 

гіперпаразитів, як складової частини трофічних ланцюгів 

членистоногих насаджень ягідників[10]. В контексті викладеного, 

пропонуються заходи, які передбачають або пригнічення їх діяльності, 

або індукцію розвитку в залежності від фітосанітарної ситуації.  

Комплекс фітопатогенів, переважно грибної етіології 

контролювали шляхом індукції імунітету вегетуючих рослин до дії 

збудників. Крім того, оперативний захист ягідників проводили шляхом 

локального використання сучасного асортименту біологічних 

фунгіцидів, таких як Фітолавін, Алірин, Гамаїр захисна дія яких 

ґрунтується на антагоністичній взаємодії між фітопатогенами та 

гіперпаразитами.  

Комплекс прийомів біологічного захисту забезпечував 

отримання запрограмованого урожаю, який відповідав санітарно-

гігієнічним стандартам і використовувався як складова частина 
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дитячого та геродієтичного харчування. До очевидної екологічної 

ефективності технологій додається і економічна складова. Усі 

елементи біологічного захисту переважно вітчизняного походження в 

тому числі і продукція біолабораторій (промислові культури 

ентомофагів, мікробіологічні препарати). 

Таким чином, фактично вперше не тільки піднімається 

проблема захисту рослин в галузі органічного ягідництва, але й 

пропонуються для практики закінчені технології з їх широкою 

апробацією та впровадженням. Окремі елементи та технології в цілому 

захищені масивом авторських свідоцтв та патентів України, Росії та 

Казахстану.  
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Органічне аграрне виробництво, як система господарювання, з 

кожним роком набуває все більшої популярності у світовому 

сільському господарстві та серед споживачів екологічно безпечних  

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. Середній показник в 

країнах ЄС сягає близько 5%, в Австрії та Італії – 8%, в Швеції, яка 

вважається європейським лідером – майже 12%  [1]. 

Враховуючи світові тенденції, Україна може стати провідним 

виробником продукції, що відповідає вимогам органічного 

землеробства. За даними Федерації органічного руху України, 

сучасний внутрішній споживчий ринок сертифікованих органічних 
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продуктів в Україні почав розвиватись з 2006 р., сягнувши в 2008 р. 

600 тис. євро, 2009 р. – 1,2 млн. євро, 2010 р. – 2,4 млн. євро, в 2011 р. 

– зріс до 5,1 млн. євро. Нині в Україні 155 виробників на площі понад 

270 тис. гектарів кардинально змінюють власні принципи діяльності, 

використовують органічні методи господарювання, часто отримуючи 

значно вищі врожаї, ніж в середньому в регіоні чи країні і при цьому 

вони сертифіковані як органічні у відповідності з жорсткими вимогами 

регулювання Євросоюзу [2]. 

Дослідження виконували у стаціонарному досліді відділу 

обробітку ґрунту і 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 крупно пилуватий  

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 грунту. 

У зв‘язку з особливістю ведення органічного землеробства – 

забороною використання ксенобіотиків, якими є гербіциди, одним із 

доступних заходів забезпечення контролю бур‘янового компонента 

агрофітоценозів є заходи, що виконуються у циклі основного 

обробітку ґрунту [3]. Ефективність їх у 2013 році вивчали на прикладі 

агроценозу вівса (моновидовий посів) та вівсяно-пелюшкової сумішки 

(полівидовий посів) та продовжили пошук ефективних заходів 

зниження забур‘яненості посівів за застосування різних прийомів з 

обробітку ґрунту. 

Дослідження показали, що основний обробіток ґрунту в значній 

мірі впливав на врожайність зерна за чистого та змішаного посівів. 

Так, за умов, що сформувались під дією полицевого обробітку 

продуктивність вівса виявилась на 6,9 % вищою, ніж за дискування. 

Аналогічну тенденцію до зниження врожайності було зафіксовано і в 

агроценозі вівсяно-пелюшкової суміші, проте різниця виявилась 

більшою і склала 14 %.  

Крім впливу на врожайність, обробітки ґрунту впливали і на 

якісні показники врожаю вівса та пелюшки. Так, максимальну масу 

снопа – 1078 г/м
2 

формували рослини вівса та пелюшки на варіанті, де 

проводили дискування на 10-12 см, а овес висівали в сумішці з 

пелюшкою. Максимальна маса 1000 насінин вівса - 35,2 г і пелюшки - 

141 г формували рослини вівса та пелюшки на варіанті, де проводили 

оранку на 20-22 см.  

Отже, застосування як основного обробітку ґрунту оранки на 

20-22 см забезпечило формування вищої, порівняно з дискуванням на 
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10-12 см, врожайності та якості зерна вівса як у монопосіві,так і за 

висівання його у суміші з пелюшкою. 
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В останні роки інтерес до органічної технології підвищився, а 

ситуація на світових продовольчих ринках свідчить про зростаючу 

зацікавленість споживачів у здоровому та повноцінному харчуванні 

разом зі збереженням навколишнього середовища. Статистичні дані 

підтверджують збільшення частки продажів органічних фруктів до 

2,3 % [1, 2]. Проте відсутні будь-які науково обґрунтовані порівняння 

якісних показників плодів (зокрема, їхнього біохімічного складу) за 

традиційної та органічної технологій вирощування.  

Метою наших досліджень було з‘ясувати вплив органічної 

технології вирощування на вміст сухих розчинних речовин, вітаміну С, 

каротину, цукрів, органічних кислот у плодах персику в умовах 

південного Степу України. Польовий дослід був закладений у лютому 

2010 року у ОК «Меліоратор», що розташований на землях 

Семенівської сільради Мелітопольського р-ну Запорізької області. 

Рослинним матеріалом для досліджень був сорт Редхейвен, 

прищеплений на жерделі. Рік садіння – 2008. Форма крони – 

покращена чашоподібна. Схема садіння – 4м x 3м з розташуванням 

рядів у шаховому порядку (щільність садіння – 833 дерева на 1 га). 

Повторність дослідів 4-кратна, по 10 модельних дерев у кожному 
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повторенні. Варіанти досліду: 1 – контроль, відсутні будь-які 

обприскування; 2 – біологічний захист, обприскування власно 

приготованим яблучним оцтом (200 мл на 10 л робочого розчину); 3 - 

хімічний захист, препарати: бордоська рідина, хорус, делан, актеллік; 

(відповідно до інструкцій виробників); 4 – біологічний захист, 

бактеріальні, вірусні і грибні препарати промислового виготовлення 

(гаупсин, фітоспорін, лепідоцид, пентафаг-С, триходермін); 5 – 

біологічний захист, біопрепарати (ті самі, що й у варіанті 4) + рослинні 

препарати (ті самі, що й у варіанті 6); 6 - рослинний захист, рослинні 

препарати (настоянка часнику, настоянка хріну, відвар лушпиння 

цибулі, відвар червоного гіркого перцю), виготовлені власноручно. 

Решта технологічних прийомів були однаковими в усіх варіантах: 

ґрунт утримувався під природним задернінням (висотою 10-15 см), 

пристовбурні кола були замульчовані сіном (товщина шару мульчі 

складала 15-20 см), починаючи з квітня з інтервалом у 3 тижні 

здійснювався полив у нормі 80-100 л під кожне дерево. 

Спостереження за деревами вели за методиками 

П.В. Кондратенка та М.О. Бублика[3]. Хімічний склад плодів 

визначали у біохімічній лабораторії кафедри загального землеробства 

Таврійського державного агротехнологічного університету за 

загальноприйнятими методами [4]. Результати опрацьовано 

статистично методом дисперсійного аналізу [5] та представлено у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Біохімічний склад плодів персику за різних систем захисту, 2013 р. 

Варіант 
Маса 

плоду, г 

Вміст 

сухих 

розчинних 

речовин, 

% 

Вміст 

вітаміну 

С, мг% 

Вміст 

каротин

у, мг% 

Цукро-

кислот-

ний 

індекс 

Контроль (без 

обробки) 
85 13 36 15 17 

Яблучний оцет 84 11 35 9 19 

Хімічні препарати 73 13 21 10 15 

Біологічні препарати 73 15 21 11 16 

Біологічні препарати 

+ рослинний захист 
78 12 38 6 14 

Рослинний захист 84 13 36 8 20 

НІР0,05 7,2 1,3 3,1 1,1 – 
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Як видно з таблиці, маса плоду була більшою у варіантах без 

обробки, з рослинним захистом та з обробкою яблучним оцтом. При 

чому плоди цих варіантів істотно не відрізнялися за вмістом сухих 

розчинних речовин, тоді, як плоди варіанту з обробкою самими лише 

біопрепаратами мали істотно меншу масу при істотно більшому вмісті 

сухих розчинних речовин. Тобто такі плоди мали більш щільну 

консистенцію м‘якоті. Вміст вітаміну С був істотно меншим за 

хімічного захисту та за використання самих лише біопрепаратів. Вміст 

каротину був найбільшим за відсутності будь-яких обробок. 

Найважливішим показником смаку плодів, який інформує про 

гармонічність смаку, є відношення суми цукрів до вмісту органічних 

кислот у плодах (цукро-кислотний індекс). Найбільшим цей індекс був 

за рослинного захисту, за обробок яблучним оцтом та без обробок. 

Висновок. Будь-яка обробка (навіть порівняно безпечними 

рослинними препаратами) призводить до зменшення вмісту каротину 

у плодах персику. Обробка яблучним оцтом та рослинними 

препаратами позитивно впливає на смак плодів, збільшуючи вміст 

цукрів у них. Захист на основі біопрепаратів промислового 

виготовлення не погіршує біохімічний склад плодів порівняно з 

хімічним захистом.  
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В умовах сучасного аграрного виробництва збереження 

ефективної родючості ґрунту з одночасним підвищенням екологічної 

стійкості й продуктивності агроценозів є важливим завданням, що 

зумовлене функціонуванням мікро біоти ґрунту. Згідно з [4, с. 248] 

біотична складова ґрунту функціонально й анатомічно є невід‘ємним 

компонентом і сенсором усіх процесів у ньому. Мікробіота – 

інтегральний показник фізичного, хімічного і біологічного стану 

ґрунту [6, с. 5] та його здоров‘я [7, с. 11]. Якість і здоров‘я ґрунту 

оцінюють не лише з метою визначення його придатності до 

господарського використання, а й для виявлення прихованих 

функціональних порушень, вчасне реагування на які уможливлює 

запобігання незворотним змінам деградації ґрунтового покриву [3, 

с. 48]. 

Метою досліджень було встановити закономірності динамічних 

змін стану мікробіоценозу, а також визначити особливості розвитку 

ґрунтовтоми сірого лісового ґрунту під впливом різних систем 

удобрення топінамбура з використанням поліфункціонального 

препарату на бактеріальній основі Філазоніт.  

Польові досліди проводили за схемою, що передбачала 

застосування мінеральної, органічної та органо-мінеральної систем 

удобрення: 1. Контроль (без добрив); 2. N100P50K160; 3. N140P90K160; 

4. Гній 20 т/га; 5. Гній 20 т/га + Філазоніт 10 л/га; 6. Гній 10 т/га + 

N50P25K60; 7. Гній 15 т/га + N65P53K70; 8. Гній 20 т/га + N40P40K40; 

9. N100P50K160 + Філазоніт 10 л/га; 10. N140P90K160 + Філазоніт 10 л/га; 

11. Гній 15 т/га + N65P53K70 + Філазоніт 10 л/га; 12. Гній 20 т/га + 

N40P40K40 + Філазоніт 10 л/га. Загальна площа дослідної ділянки – 85 

м
2
, облікова – 50 м

2
, повторність триразова. Ґрунт дослідної ділянки – 

сірий лісовий легкосуглинковий грубо-пилуватий. Перед закладанням 

дослідів верхній шар (0 – 20 см) гумусово-елювіального (НЕ) 

горизонту відзначався такими агрохімічними показниками: рН сольове 

– 5,6; гідролітична кислотність – 1,52; сума увібраних основ – 

9,6 ммоль /100 г ґрунту; ступінь насичення основами – 86,4 %. 

mailto:Vasyll@mail.ru
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Попередник – ярий ячмінь. Сорт топінамбура – Львівський, що 

відзначається інтенсивним ростом вегетативної маси. Способи 

обробітку ґрунту під топінамбур не відрізнялися від 

загальноприйнятих у ґрунтово-кліматичній зоні під картоплю.  

Зразки ґрунту відбирали в першій і другій половині вегетації 

топінамбура, а саме у третій декаді травня і третій декаді серпня. 

Чисельність основних фізіологічних груп мікроорганізмів ґрунту 

визначали на твердих живильних середовищах методом розведення, 

зокрема протеолітичних бактерій – на МПА, амілолітичних – на КАА, 

нітрифікуючих – на водному агарі, целюлозорозкладаючих бактерії – 

на середовищі Гетчинсона, мікроміцетів – на середовищі Чапека.  

Результати досліджень вказують на суттєву залежність стану 

мікробіоценозу ґрунту від систем удобрення. Чисельність різних 

фізіологічних груп мікроорганізмів, які беруть участь у трансформації 

азоту і вуглецю, суттєво зростала під впливом внесення мінеральної, 

органічної та органо-мінеральної систем удобрення. Зокрема за 

внесення мінеральних добрив загальна чисельність мікроорганізмів 

зростала на 390 – 490 тис. КУО/г ґрунту в першій половині вегетації і 

на 200 – 250 тис. КУО/г ґрунту - у другій. Сумісне застосування 

органічних і мінеральних добрив сприяло підвищенню цього 

показника на 712 – 734 і 252 – 262 тис. КУО/г ґрунту відповідно в 

першій і другій половині вегетації.  

Найвищими показниками загальної чисельності мікроорганізмів 

відзначалися ділянки, де вносили гній, а також органічні та мінеральні 

добрива сумісно з Філазонітом (варіанти 11 і 12). У цих варіантах 

загальна чисельність мікроорганізмів сягала 2,6 – 2,7 млн КУО/г 

ґрунту в першій половині вегетації. У другій половині вегетації вона 

була практично на однаковому рівні (1,7 млн КУО/г ґрунту) і мало 

залежала від системи удобрення, за винятком контрольного варіанта, 

де цей показник був суттєво нижчим і становив 1,5 млн КУО/г ґрунту. 

Зауважимо, що застосування Філазоніту забезпечувало значне 

підвищення загальної чисельності мікроорганізмів у сірому лісовому 

ґрунті. Це спостерігали і на ділянках, де вносили лише мінеральні 

добрива. Зокрема у варіантах, де вносили N140P90K120 і N100P50K120 

сумісно з Філазонітом, загальна чисельність мікроорганізмів 

переважала аналогічні показники на ділянках без внесення добрив в 

1,6 – 2,0 раза в першій половині вегетації. Зі збільшенням норм 

мінеральних добрив різниця між варіантами знижувалася. Це вказує на 

те, що зростання норм мінеральних добрив пригнічує розвиток 

мікроорганізмів, які входять до складу Філазоніту. 
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У структурі фізіологічних груп мікроорганізмів переважали 

амілолітичні бактерії, які утилізують мінеральний азот і актиноміцети, 

частка яких становить половину від загальної кількості. Виняток – 

контрольний варіант, де співвідношення чисельності амілолітичних 

бактерій і загальної чисельності мікроорганізмів було дещо вищим.  

Другою за чисельністю була група сапрофітних бактерій, що 

споживають органічний азот. Їхня чисельність змінювалася у 

широкому діапазоні – 523 – 1178 тис. КУО/г ґрунту в першій половині 

вегетації. У другій половині вегетації мінералізація органічних сполук 

у ґрунті сповільнювалася, що проявлялося у загальному зниженні 

чисельності цієї фізіологічної групи мікроорганізмів у всіх варіантах 

досліду. Зміни чисельності протеолітичних мікроорганізмів у 

варіантах, де застосовували органо-мінеральну систему удобрення і 

Філазоніт, вказують на посилення процесів трансформації органічних 

сполук. Ця тенденція підтверджується діагностичними ознаками 

процесу трансформації, зокрема зміною співвідношення амілолітичних 

і протеолітичних мікроорганізмів [5, с. 9] та значенням коефіцієнта 

трансформації органічних речовин [1, с. 16]. 

Чисельність целюлозорозкладаючих бактерій коливалася від 

23 тис. КУО/г ґрунту на контролі до 82 тис. КУО/г ґрунту у варіантах 

із внесенням найбільшої кількості гною та Філазоніту. Упродовж 

вегетації ці показники змінювалися неістотно за варіантами досліду. 

Суттєвим коливанням чисельності в період вегетації 

відзначалася група мікроміцетів. Проте це відбувалося лише на 

ділянках із внесенням мінеральних добрив (в 1,7 – 1,9 раза). 

Застосування Філазоніту сприяло зниженню впливу мінеральних 

добрив на чисельність грибів. Загальна чисельність цієї групи 

мікроорганізмів знижувалася в межах 3 – 13 і 34 – 35 % відповідно у 

першій і другій половині вегетації порівняно з ділянками, де вносили 

мінеральні добрива без Філазоніту.  

Найнижчими показниками чисельності грибів відзначалися 

ділянки, де вносили гній, мінеральні добрива та Філазоніт. Разом зі 

зростанням чисельності протеолітичних бактерій це позитивно 

позначилося на показнику ґрунтовтоми, яка у цих варіантах була 

найнижчою, а співвідношення протеолітичні бактерії : мікроміцети, 

яке є діагностичною ознакою ґрунтовтоми, становило понад 7, що 

вказує на стабільний агроекологічний стан ґрунту [2, с. 9]. У другій 

половині вегетації ґрунтовтома посилювалася, а абсолютні показники 

на ділянках із внесенням гною та Філазоніту становили 3,9 – 4,1, що 

вказує на посилення ґрунтовтоми ґрунту. 
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Системи удобрення топінамбура по-різному впливають на 

біологічний стан сірого лісового ґрунту. Під впливом органо-

мінеральної системи удобрення з використанням Філазоніту зростає 

чисельність усіх фізіологічних груп мікроорганізмів ґрунту, за 

винятком грибів, і знижується коефіцієнт мінералізації органічних 

речовин з 1,9 – 2,4 на контролі до 1,2 – 1,7 у варіантах органо-

мінеральної системи з найвищими нормами органічних добрив, а 

також зростає коефіцієнт трансформації органічних речовин з 8 на 

контролі до 19 – 21.  

Отже, внесення Філазоніту (10 л/га) є важливим чинником 

покращання біологічного стану ґрунту. Цей мікробіологічний препарат 

суттєво впливає не лише на чисельний склад мікробіоти, а й сприяє 

зростанню співвідношення амілолітичні : протеолітичні бактерії, що 

позитивно впливає на зниження процесів ґрунтовтоми сірого лісового 

ґрунту.   
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Можливості біологічного землеробства та порівняльна його 

продуктивність із традиційним в умовах Полісся вивчалась у багатьох 

наукових установах країни та за кордоном. Вирощування екологічно 

чистої продукції сільськогосподарського виробництва – одне з 

пріоритетних завдань сьогодення. 

За умов біологізації землеробства зростає роль сівозміни з 

мінімальним або обмеженим використанням хімічних засобів, 

поліпшенням родючості ґрунту та збільшення врожайності культур. На 

перешкоді впровадження таких сівозмін є високий рівень 

забур‘яненості посівів. На рівні з традиційними органічними 

добривами (гній на різних видах підстилки, солома та торф) 

виробляється багато комплексних органічних добрив з використанням 

різних технологій їх виготовлення. Нині значна увага приділяється 

біоферментаціїї комплексу органічних добрив з різними 

компонентами. Біоферментація створює органічний продукт високої 

якості з агрохімічними та екологічними показниками та за відсутністю 

насіння бур‘янів, що може прорости. 

На відміну від класичних органічних добрив і традиційних 

компостів добрива типу «Біопроферм» мають ряд переваг:  

 комплексне, збалансоване за поживними речовинами добриво;  

 поживні елементи живлення рослин містять в легко 

засвоюваній формі;  

 придатність для багатостороннього використання (живлення 

рослин, мульчування поверхні посадок, теплоізоляція та інше); 

 сприяє підвищенню схожості та енергії проростання насіння;  

 стимулює бульбоутворення та ріст і розвиток рослин;  

 підвищує імунітет рослин до різних захворювань;  

 зменшує вміст нітратів у плодоовочевій продукції; 
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 призупиняє надходження важких металів і радіонуклідів у 

рослини; 

 збільшує вміст у ґрунт легкодоступних поживних речовин;  

 підвищує мікробіологічну активність ґрунту;  

 відсутність в складі добрив, що виготовлені шляхом 

біоферментаціїї, патогенів і схожого насіння бур‘янів;  

 тривалий термін післядії добрива (до 3-х років);  

 практично необмежений термін зберігання без втрат поживних 

речовин і інших позитивних властивостей;  

 відсутність неприємного запаху;  

 висока технологічність використання. 

За своїми агрохімічними властивостями «Біопроферм» є 

комплексним добривом, що містить всі макро- (азот, фосфор, калій, 

кальцій, магній) і мікроелементи (мідь, цинк, бор, молібден) та інші 

елементи живлення рослин. Наявність в складі «Біопроферму» кальцію 

сприяє зниженню кислотності ґрунту. 

Відомо, що у процесах живлення рослин велику роль відіграють 

мікроорганізми, які живуть у ґрунті, зокрема в прикореневій зоні 

(ризосфері). Ґрунтові мікроорганізми збагачують ґрунт азотом, 

розкладають мінеральні сполуки ґрунту, переводячи їх у доступні 

форми для рослин.  

Природно-кліматичні умови зони західного Полісся 2010-

2013 рр. у період вегетації картоплі сприяли активному наростанню 

вегетативної маси, що однозначно вимагало великої кількості 

поживних речовин. Відносно невисокий відсоток біологічної 

активності ґрунту (максимальний 53 % – «Біопроферм» 10 т/га, 

суцільне внесення – варіант 7) пояснюється конкуренцією за азотне 

живлення рослин та мікроорганізмів, що відповідають за процеси 

розкладання свіжої органічної речовини.  

Внесення «Біопроферму» з нормою 10 т/га суцільно (варіант 7) 

у порівнянні мінеральною системою N90P60K120 (варіант 1) та 

біологічно-мінеральною – Сидерат 20 т/га+N45P30K60 (варіант 5) 

сприяло найбільшій біологічній активності саме за рахунок 

максимальної кількості елементів живлення у порівнянні з іншими 

видами добрив та системами удобрення, що досліджувались (рис. 1). 

Біологічна діяльність ґрунтової біоти є основою підвищення 

продуктивності ріллі. Швидкість і обсяг розкладу органічної речовини 

в ґрунті та вивільнення поживних речовин в доступній формі в значній 

мірі залежить від діяльності людини: у ґрунтах які удобрюються, часто 

біологічна активність більша в природних умовах. 
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Рис. 1. Біологічна активність дерново-підзолистого супіщаного 

ґрунту за різних систем удобрення картоплі сорту Поляна (%), 

2010-2012 рр.  

1 – N90P60K120; 2 – Гній 40 т/га; 3 – Сидерат 20 т/га +солома; 4 

– Сидерат 20 т/га + солома + N55P30K60; 5 – Сидерат 20 т/га + 

N45P30K60; 6 – «Біопроферм» 5 т/га, локально; 7 – «Біопроферм» 10 

т/га, суцільне внесення. 

 

Внесення органічних добрив у поєднанні із мінеральним 

живленням забезпечує найкращі умови існування вермибіоти. 

Порівняно з контролем її кількість та маса зростає у 1,5-2,5 рази. 

Максимум приходиться на озиму пшеницю, що вирощувалась за 

сумісного внесення органічних добрив (післядії 1-го року) на фоні 

помірного мінерального живлення – 93 шт./м
2 

(табл. 1, вар. 10 – 

«Біопроферм» 10 т/га, суцільне внесення), а найменша кількість 

дощових черв‘яків – на картоплі (неудобрений ґрунт та застосування 

мінеральної системи живлення) – табл. 1. 

Біопроферм у черговий раз показує високі показники родючості 

дерново-підзолистого ґрунту насичення ґрунту біотою сприяє 

покращенню ґрунтових процесів, а від так, безумовно, впливає на 

підвищення урожаю сільськогосподарських культур та покращення їх 

якості. Дощові черв‘яки є не єдиними організмами, котрі впливають на 

родючість ґрунту. Їх чисельність слугує як індикатор родючості 

ґрунту, оскільки забезпечує:  

- по-перше, створення ґрунтових агрегатів з підвищеним 

вмістом азоту, фосфору і калію, а також мікроелементів;  

- по-друге, покращення стійкості ґрунтових агрегатів 

внаслідок «склеєння» частинок ґрунту.  
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Таблиця 1 

Динаміка чисельності черв’яків у ґрунті в залежності від системи 

удобрення (2010-2013 рр.) 

Варіан-ти Система удобрення 

Кількість черв‘яків, 

шт./м2 

картоп-

ля 

озима 

пшениця 

1 Без добрив 36 48 

2 N90P60K120 37 50 

3 Гній 40 т/га 54 70 

5 Сидерат 20 т/га 52 71 

10 
Солома 5 т/га + сидерат 20 т/га + гній 

20 т/га + N45P30K60 
89 93 

13 
Солома 5 т/га + сидерат 20 т/га + 

N90P60K120 
80 85 

14 Біопроферм 5 т/га 85 90 

15 Біопроферм 10 т/га 91 94 

 

Існує тісна залежність між інтенсивністю виділення СО2 та 

родючістю ґрунту. Так, у сівозміні, завдяки додатковому надходженню 

органічної речовини, відбувається підвищення активності виділення 

СО2. Залежно від виду органічної речовини воно різне. Найкращі 

показники від внесення гною, соломи, сидерату, однак найвищі від 

внесення «Біопроферму». Використання помірних доз «Біопроферму» 

сприяє покращенню родючості та збереженню екологічної рівноваги 

ґрунтів, і як наслідок одержання сільськогосподарської продукції 

високої якості. 

Важливо пам‘ятати, що для правильного розвитку і формування 

врожаю рослинам потрібні не один або кілька, а всі поживні елементи 

в необхідному кількісному співвідношенні. Використання сидератів 

(редька олійна) як самих. так і у поєднанні з мінеральними добривами 

дає приріст урожаю до 48,42-51,58 % до контролю. Найбільший 

приріст урожаю (58,82 %) одержано від застосування гною у поєднанні 

із соломою та сидератом. 

Для зони західного Полісся найкращими є системи із сумісною 

взаємодією післядії сидерату 20 т/га + N45P40K55, післядією гною 20 т/га 

+ соломи (у післядії) + N45P40K55 та у післядії гною 20 т/га + соломи + 

сидерату 20 т/га (у післядії) + N45P40K55. Сидерат у післядії першого 

року дає прибавку меншу, ніж гній (43,9 проти 50,8 %).  

Найвищий приріст урожаю сільськогосподарських культур до 

мінерального контролю встановлено на варіантах: сидерат з соломою 
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та мінеральними добривами (сидерат 20 т/га + солома + N55P30K60) –

44 %: «Біопроферм» (10 т/га, суцільне внесення) – 55,2 %. 

 

Таблиця 2 

Динаміка «дихальних» процесів ґрунту в залежності від системи 

удобрення (2010 -2013 рр.) 

Варіант Система удобрення картоплі 
Виділення СО2, мг 1м2/год. 

картопля озима пшениця 

1. Без добрив 39,6 36,0 

2. N90P60K120 31,7 27,9 

3. Гній 40 т/га 55,2 52,3 

5. Сидерат 20 т/га 53,3 48,5 

10. 
Солома 5 т/га + сидерат 20 т/га + 

гній 20 т/га + N45P30K60 
71,7 67,1 

13. 
Солома 5 т/га + сидерат 20 т/га + 

N90P60K120 
42,9 45,4 

14. Біопроферм 5 т/га 80,8 82,7 

15. Біопроферм 10 т/га 87,2 84,6 

 

Локальне внесення «Біопроферму» 5 т/га (приріст – 36,85 %) 

очевидно, виявилось не достатнім для формування урожаю нарівні з 

попередніми варіантами. В агроландшафтах використовується для 

виробництва біопродукції багато сировини та енергії. Створення 

кожного додаткового центнера врожаю забезпечується за рахунок 

зростаючих вкладень енергії, носієм якої є органічні, мінеральні, 

мікродобрива, а також усі фактори родючості, які активно впливають 

на ріст і розвиток рослин. 

Таким чином внесення «Біопроферму» з нормою 10 т/га 

суцільно у порівнянні мінеральною системою та біологічно-

мінеральною сприяє найбільшій біологічній активності саме за 

рахунок максимальної кількості елементів живлення. Насичення 

ґрунту різними формами органічних добрив (гній, сидерати у 

поєднанні з гноєм та соломою, «Біопроферм») забезпечує зростання 

темпів інтенсифікації дихальних процесів ґрунту, розкладу целюлози 

та розвитку ґрунтової мезофауни, яка, у свою чергу, позитивно 

впливає на вміст органічної речовини ґрунту та врожайність культур 

сівозміни.  

Найвищий приріст урожаю сільськогосподарських культур до 

мінерального контролю встановлено на варіантах: сидерат з соломою 

та мінеральними добривами (сидерат 20 т/га + солома +N55P30K60) – 
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44 %: «Біопроферм» (10 т/га, суцільне внесення) – 55,2 %. Найбільший 

умовно чистий прибуток від застосування різних видів добрив 

(3000 грн/га) одержаний за внесення «Біопроферму» 10 т/га та 2215 

грн/га за внесення «Біопроферму» 5 т/га. При цьому, окупність витрат 

становить 9,38 та 9,04 раз, що є також найвищим серед використання 

інших видів добрив.  

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ 

В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

В.О. Поліщук, аспірант  
Житомирський національний агроекологічний університет 

polischyk_vera@ukr.net 

 

З давніх-давен людство використовувало органічні добрива для 

покращення якісних властивостей ґрунту та підвищення урожайності 

сільськогосподарських культур. В сучасних умовах ця тенденція 

практично не зазнала змін: не зважаючи на широке використання 

мінеральних добрив, органіка була, є і залишається найбільш повним 

та збалансованим за елементами живлення добривом, яке є 

незамінним. Зважаючи на це, в даній статті нами зроблена спроба 

дослідити історичні аспекти застосування різних видів органічних 

добрив, починаючи з Стародавніх часів і до нашої пори, особливо у 

зв‘язку з популяризацією та розвитком такого напряму діяльності, як 

органічне виробництво, де діють чіткі критерії щодо заборони 

використання мінеральних добрив, внаслідок чого єдиним джерелом у 

забезпеченні рослин елементами живлення виступає органічна 

речовина. Основним постачальником органіки є гній, але за рахунок 

скорочення поголів‘я худоби забезпечення цим цінним і екологічно 

безпечним добривом в Україні значно знизилося. Тому постає головне 

завдання – пошук альтернативних видів добрив, які будуть екологічно 

безпечними і економічно вигідними. В зв‘язку з цим альтернативою 

гною можуть виступати солома, сидеральні культури, тирса, сапропелі, 

торф, гичка і т.д. 

Згідно з твердженнями сучасних істориків, використання 

органічних добрив для підвищення родючості ґрунту, як 

агротехнічний прийом, прийшло в Давню Грецію, а потім в Давній 

Рим із Китаю. Феофраст (Теофраст, Давня Греція) ще в 372-287 рр. до 

н.е. написав трактат «Дослідження про рослини», де розглянув роль 

гною для підтримання родючості ґрунту. Багату дослідницьку 
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спадщину залишили, також, стародавні римські вчені Марк Порцій 

Катон (234 - 149 pp. до н. е.) – трактат «Про землеробство», Варрон 

Марк Теренцій (116 - 27 рр. до н. е.) - 3 книги «Сільське 

господарство», Люцій Юній Мозерат Колумелла (І ст. до н. е.) - 12 

книг «Про сільське господарство», Гай Пліній Старший (23 - 9 pp. до 

н. е.) – енциклопедична праця «Природна історія» у 37 книгах. 

Через тисячу років потому германський поміщик Шульц 

розробив теорію, в основу якої лягло застосування сидеральних 

сівозмін. У 19 ст. німецький агрохімік Г. Гельрігель відкрив явище 

симбіозу бобових культур з бульбочковими бактеріями. В цей же час 

Дегерен при дослідженнях дренажних вод встановив процес 

нітрифікації і запропонував сіяти поживні культури, такі як зелене 

добриво. І тоді ж Бреаль дослідив, що бобові рослини збагачують 

грунт азотом в 2-3 рази сильніше злаків, після чого бобові стали 

застосовуватись як поживні культури. У 1808 р. англійський хімік 

Хамфрі Деві вказував на можливість приорювання свіжої соломи на 

удобрення. С.Л.Франкфурт (1866 - 1954) розглянув перспективу заміни 

гною на зелене добриво. Великий внесок у вивчення живлення рослин 

і застосуванням добрив здійснили російські науковці М.В. Ломоносов, 

О. М. Енгельгардт, Д. І. Менделєєв, П. А. Костичев, К. А. Тімірязєв, 

В.В. Докучаєв та багато інших.  

Численні дослідження [5] свідчать, що вирощування культур без 

застосування добрив викликає зниження вмісту органічної речовини в 

ґрунті, яке в окремих випадках [7] сягає середніх щорічних втрат 

гумусу в розмірі 6-8 ц/га. Важливу роль в регулюванні процесів 

гуміфікації-мінералізації в ґрунтах відіграють різні види і форми 

добрив. Більшість дослідників вважають, що органічні добрива 

сприяють накопиченню гумусу особливо в дерново-підзолистих 

ґрунтах [13]. Велика увага приділяється нормам внесення органічних 

добрив, від яких залежить напрямок процесу гумусонакопичення. Так, 

для підтримання в дерново-підзолистому ґрунті стабільного рівня 

вмісту гумусу необхідно вносити 10-17 т/га підстилкового гною [4]. 

Згідно з даними В.М. Перепелиці [8] систематичне щорічне 

внесення гною в нормі 6 т/га сприяє поступовому накопиченню гумусу 

в ґрунтах, а згідно з даними Б.Н. Золотарьової, Т.С. Дьоміної, Л.М. 

Мироненко, Л.К. Шевцевої, І.В. Володарської [2] – такої норми 

органічних добрив достатньо лише для підтримання початкового рівня 

вмісту гумусу. Дослідження окремих авторів [12] підтверджують 

позитивний вплив внесення помірних (10 т/га сівозмінної площі) і 

зростаючих норм напівперепрілого гною ВРХ, яке супроводжується 

збільшенням вмісту і запасів органічної речовини в дерново-
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карбонатних ґрунтах. 

Замінником, або частковим доповнювачем гною може бути 

солома. Дія соломи на урожай наступних культур визначається 

степенем її розкладання, яка досягається до початку наступного 

вегетаційного періоду. Хід і швидкість розкладання соломи залежить 

від типу ґрунту, її фізичних, хімічних і біологічних властивостей, 

кліматичних умов, а також від виду і складу рослинного матеріалу, 

особливо від відношення С:N. Однак поряд з позитивною дією 

деякими дослідженнями виявлено негативний вплив соломи як 

органічного добрива на врожай наступної культури, що пов‘язано, 

передусім, з іммобілізацією рухомих форм азоту ґрунту 

мікроорганізмами, підвищенням його потенційної забур‘яненості та 

наявністю токсичних речовин, які виділяються в процесі її 

розкладання [1]. 

Небажаним (шкідливим) є також глибоке заорювання соломи. 

За відсутності доступу кисню солома розкладається анаеробними 

мікроорганізмами і при цьому утворюються шкідливі сполуки. Тому 

солому потрібно заробляти в грунт не глибше 10-12 см. При цьому 

солома швидше мінералізується і вже в перший після заробки рік 

отримується позитивний ефект дії соломи як добрива. 

Великою помилкою є нехтування таким агрозаходом, як 

внесення в грунт азоту. Річ у тім, що для розкладання соломи потрібні 

мікроорганізми, які мають білкову природу. Під час їхнього 

розмноження для побудови клітин цих мікроорганізмів з ґрунту 

вилучається азот, який змінюється на білок. При цьому велике 

значення має співвідношення вуглецю й азоту, яке у різних органічних 

рештках різне. Мінералізація буде повноцінною, якщо таке 

співвідношення дорівнює 20:1 [9]. 

Після подрібнення й загортання соломи в грунт потрібно 

висіяти сидеральні культури. Найчастіше використовують капустяні 

види. Тоді грунт наповнюється органікою з двох джерел: соломи та 

зеленої маси. Крім того, сидерати, їхня коренева система та зелена 

маса сприяють мінералізації соломи й прискорюють її розкладання [6]. 

Дослідженнями, проведеними в різних ґрунтово-кліматичних 

зонах України, встановлено позитивний вплив застосування соломи і 

сидератів на урожайність зернових і технічних культур, стабілізацію 

вмісту в ґрунті гумусу, зменшенням щільності ґрунту та поліпшення 

його агрофізичних властивостей [11]. 

Сидерати – зелені добрива, їх застосування є економічно 

вигідним завдяки ефективному використанню агрокліматичних 

ресурсів зони, не потребує значних транспортних витрат на 
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перевезення. Поля очищаються від бур‘янів, зменшується кількість 

патогенних мікроорганізмів та ін. Нині в світі на сидеральні цілі 

використовується понад 60 різних бобових і злакових культур, а також 

велика кількість їх сумішей. Підбір сидератів визначається їх 

біологічними особливостями, зокрема відношенням до рівня 

родючості ґрунту з урахуванням вмісту елементів живлення рослин та 

кислотності [3]. 

Серед місцевих органічних добрив заслуговує на увагу 

сапропель – продукт очищення водойм і озер, який пройшов 

висушування (до 45 – 55%), провітрювання і компостування.  

Тирса – дешеве органічне добриво, яке може суттєво підвищити 

родючість ґрунту, поліпшити його повітропроникність і вологоємність. 

Лише вносити її слід не в свіжому вигляді, а в перепрілому або в 

суміші з іншими матеріалами. 

Деревна кора – відходи деревообробної промисловості, які 

перед використанням компостують. Кору вологістю 75% подрібнюють 

на шматочки довжиною 10-40 см, складають у купи і вносять 

мінеральні добрива. Купу періодично перемішують і зволожують. 

Через 6 місяців компост готовий до використання. 

Отже, узагальнюючи представлені матеріали, можна зробити 

наступні висновки:  

- найбільш ефективним способом підвищення родючості ґрунту 

є внесення гною, але зважаючи на високу його нестачу потрібно 

застосовувати альтернативні джерела органіки; 

 - використання соломи є економічно вигідним, однак 

ефективність  застосування залежить від цілого ряду чинників, і при 

недотриманні певних вимог може спричинити зниження урожайності; 

 - застосування сидеральної культури є достатньо ефективним, 

проте потребує детального розуміння біологічних особливостей не 

лише сидеральної культури, а й культури, що буде вирощуватися по 

сидерату; 

 - найменш уживаними органічними добривами є тирса, 

сапропелі, деревна кора. Їх ефективність залежить від цілого ряду 

факторів, зокрема наявності в господарстві, способу внесення, 

заробки, періодом розкладу. 

При використанні наведених вище добрив потрібно враховувати 

специфіку їх використання та особливості майбутньої культури, яка 

буде вирощуватися, щоб в подальшому не знизити врожайність, а 

сприяти активному нагромадженню органіки в ґрунті, що в свою чергу 

призведе до підвищення врожайності. 
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Виробничі, соціально-економічні і ринкові умови сучасного 

сільськогосподарського виробництва та проблеми охорони 

навколишнього середовища відродили інтерес до застосування одної з 

найстаріших форм використання земельних ресурсів – органічного 

землеробства. Наразі тема виробництва екологічно чистої продукції в 

Україні залишається однією з найбільш обговорюваних галузевими 

фахівцями. Адже природні ресурси країни для розвитку органічного 

сільського господарства унікальні, таких ресурсів немає  в жодної 

країни  світу. Про інтерес до даного напрямку свідчить розширення 

площ, що виділяються  під органічне землеробство та  збільшення 

попиту на екологічно чисту продукцію [4]. 
Характерною особливістю органічного сільськогосподарського  

виробництва екологічно безпечної  продукції є збереження родючості 

грунтів за умов обов‘язкового  застосування органічних добрив. 

Органічні добрива не тільки збагачують грунт поживними 

речовинами, але й зменшують його щільність, покращують фізико-

хімічні властивості, водний і повітряний режим. Органічні добрива 

містять всі необхідні елементи живлення рослин. Вони сприяють 

активізації життєдіяльності корисних грунтових мікроорганізмів і 

поліпшенню постачання рослин вуглекислим газом. Встановлено 

також позитивний вплив органічних добрив на закріплення важких 

металів і радіонуклідів, на очищення грунту від хімічних препаратів і 

поліпшення його фітосанітарного стану [1,3]. 

Одним з основних видів органічних добрив є відходи 

тваринництва (гній і пташиний послід), яких в країні щорічно 

утворюється  за різними даними від 65 до 135 млн.т [5,6]. Відходи 

тваринництва і птахівництва належать до найбільш цінних, з 

агрономічної точки зору, органічних добрив, складовими яких є  тверді 

і рідкі  виділення тварин. У них містяться  всі необхідні рослинам  

елементи живлення. Тобто  гній і пташиний послід  самі по собі уже є 

органічними  добривами.  

Однак недотримання певних технологічних умов в 

приготуванні, зберіганні, використанні або надмірне збільшення норм 
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таких добрив можуть призвести до різкого погіршення їх 

удобрювальних властивостей і завдати значної  шкоди довкіллю. 

Втрати поживних речовин з органічних добрив відбуваються на 

всіх стадіях технологічного ланцюжка використання гною від його 

видалення до внесення: фермі, при зберіганні, транспортуванні, 

внесенні та закладенні в ґрунт. Найбільш значними є втрати 

найважливішого елемента живлення рослин – азоту. Азот може 

випаровуватися: у вигляді аміаку – при видаленні, транспортуванні і 

зберіганні; у вигляді нітратної або органічної форми - при зберіганні і 

після закладення в ґрунт. Втрати фосфору пов‘язані зі змивом при 

неправильному зберіганні або з поверхневим стоком після внесення в 

ґрунт. Тому часто коефіцієнт корисної дії таких добрив складає всього 

10 – 15% від можливого [3]. 

Окрім цього, свіжий гній тваринницьких ферм і рідкі складові 

гною разом із стічними водами є забруднювачами навколишнього 

середовища. Підвищена сприйнятливість сільськогосподарських 

культур до свіжого гною призводить до забруднення ґрунтових вод і 

повітряного басейну, створює сприятливе середовище для зараженості 

ґрунту шкідливими мікроорганізмами. У гної тварин життєдіяльність 

хвороботворних бактерій і яєць гельмінтів не припиняється, насіння 

смітних трав, що міститься в ньому, зберігає свої властивості. 

Покращити якість відходів тваринництва можна за допомогою 

застосування  інноваційних енергозберігаючих технологій переробки 

їх у біодобрива [5]. Однією з  найбільш ефективних технологій є 

метанове зброджування гною за допомогою біогазових установок. У 

ході анаеробної переробки утворюється біогаз – метан, який можна 

використати на потреби господарства, а також переброджений шлам 

(рідке біодобриво) – продукт анаеробної переробки відходів 

тваринництва.  

Нині не існує однозначної оцінки ефективності виробництва та 

використання біодобрив (шламу) від біогазових установок. Є 

відомості, згідно з якими шлам – більш цінне органічне добриво, ніж 

свіжий  гній, пташиний послід. Високу ефективність його дослідники 

пояснюють більшою доступністю в ньому елементів живлення, 

наявністю різноманітних фізіологічно активних сполук, які 

стимулюють ріст і розвиток рослин, підвищують їх стійкість до 

несприятливих умов вирощування. У дослідженнях ряду авторів 

свіжовиділений  і перероблений гній (послід) в анаеробних умовах 

розглядаються як рівноцінні добрива.  

Зустрічаються також дані і про негативну дію шламів на 

властивості ґрунту, урожай і якість сільськогосподарських культур. 
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Так, Міжнародна федерація органічного землеробства (IFOAM) та 

Об‘єднання екологічного землеробства (AСOL),  через більш низький 

вміст у збpоджувальній  біомасі органічних речовин, перевагу в ній 

анаеробної мікpофлоpи, значне накопичення продуктів біологічного 

розпаду ввели обмеження щодо використання біодибрив (шламів) в 

екологічному землеробстві [2]. Значні коливання в якості біодобрив 

встановлені в залежності  від зональних особливостей  розміщення 

біогазової установки [5,6]. 

Для оцінки якості  біодобрив, отриманих при переробці відходів 

тваринництва в  умовах Полісся України, були проведені комплексні 

дослідження на базі експериментальної біогазової установки  з 

мезофільним температурним режимом. Дана установка була 

побудована в рамках проекту ―Ріпак для відродження Народицького 

району‖ співробітниками університету за підтримки японської 

неурядової організації Чорнобиль-Тюбу в с. Ласки Народницького 

району Житомирської області. Загальний об‘єм реактора біогазової  

установки становить 9,71 м3, а її продуктивність в середньому складає 

біля 2 – 4 м3  (у залежності від температури біомаси)  біогазу за добу.  
В якості сировини для отримання біогазу використовували гній 

ВРХ, свиней та коней. У гною свиней, у порівнянні з іншими, 

містилося в середньому (в розрахунку на суху речовину) більше 

загального азоту та фосфору (табл.1). У той  же час, концентрація калія  

в ньому була найменшою – 2.1% і гній мав більш низьке значення рН -

7,8.  

Таблиця 1 

Хімічний склад гною, (%) на суху речовину 

Сировина/ 

Біодобриво 

Хімічний склад 

N  NH4-N  Р2О5   K2O    С:N рН 

Гній ВРХ 2,9 0,53 1,9 2,7 20 8,1 

Зброджена маса 2,7 0,72 1,8 2,6 16 7,4 

Гній свиней 3,8 0,76 2,4 2,1 14 7,8 

Зброджена маса 3,5 1,03 2,2 1,9 12 7,1 

Гній коней 2,1 0,38 1,6 2,5 21 7,9 

Зброджена маса 2,0 0,52 1,6 2,3 17 7,2 

 

Відповідно до результатів аналітичних досліджень у процесі 

анаеробної переробки гною, незалежно від виду, загальний вміст 

основних біогенних елементів живлення (NPK) у його збродженій  

масі  не зазнав помітних змін. Разом з тим,  у результаті метангенерації 

в збродженій  біомасі значно підвищувалася концентрація амонійного 

азоту ( на 30 – 40 %), зменшився вміст загального вуглецю (на 15 –
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20 %), встановилися більш вузькими співвідношення C:N. Збільшення 

вмісту амонійного азоту дещо знизило кислотність біодобрив.  

У результаті анаеробної переробки поліпшувалися реологічні 

властивості добрив, знижувався загальний вміст завислих речовин, 

кількість частинок великого розміру, знижувалася щільність. Згідно з 

літературними даними, в біодобривах зростала гомогенність, 

рівномірність поверхневого і ґрунтового внесення добрив [2,7]. 

Підвищений вміст амінокислот у збродженій масі, як правило, має 

позитивний вплив на мікрофлору ґрунту, величину і якість врожаю 

сільськогосподарських культур.  

Таким чином, результати проведених досліджень свідчать, що 

інноваційна технологія виробництва біодобрив у біогазових установок   

– один із основних  факторів ефективного  розвитку органічного 

землеробства. Ця технологія дозволяє отримати, за допомогою 

анаеробного зброджування, натуральне біодобриво, яке містить у 

великій кількості біологічно активні речовини, значну кількість 

мікроелементів. Основною перевагою перед традиційними добривами 

(гній, послід тощо) стосовно елементів живлення є їх форма, 

доступність і збалансованість та високих рівень гуміфікації органічної 

речовини. 
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Враховуючи нетривалий термін перебування інвазійних личинок 

в грунті у вільноживучому стані після виходу із цист, заходи активації  

масового розмноження біологічних ворогів (хижих видів нематод, 

паразитарних грибів тощо) мають бути превентивними.  Виходячи з 

цього, доцільно було випробувати ряд мінеральних та органічних 

сполук для стимуляції утворення грибами  ловчих кілець  з метою їх 

подальшого включення в склад захисно-стимулюючих речовин при 

обробці насіннєвого матеріалу. Потенційно одним із таких 

стимуляторів мала бути вуглекислота, оскільки  дихання у нематод 

відбувається всією поверхнею тіла. Однак, використання дуже слабких 

розчинів вуглекислоти та деяких інших хімічних речовин з вмістом 

аміаку для активації цих процесів було малоефективно. Проте, рідина 

в якій впродовж доби витримували личинок нематод,  позитивно 

впливала на утворення ловчих кілець паразитичними грибами, що 

свідчить про набагато складніший біохімічний склад та імовірний  

вплив на ці процеси виділень секретів стравохідних залоз, фазмід і 

амфід, а також продуктів життєдіяльності травної та видільної систем 

нематод. Тому, подальші наші дослідження були зосереджено на 

пошуку заходів активації біологічних ворогів, уже адаптованих до 

певних агроценозів з використанням як стимуляторів їх  масового 

розмноження - сапробіотичних нематод з коротким терміном 

онтогенезу. 

Практичне вирішення цих проблем досягалося широким 

залученням в кругообіг традиційних органічних добрив, сидератів та 

побічної продукції рослинництва. За достатньої кількості в грунті 

рослинних решток органічного походження відбувається масове 

накопичення чисельності популяцій сапробіотичних нематод, які в 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ycb90e9b74e021547d2e06b87f934e6ba&url=mailto%3Ababich200%40yandex.ru
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свою чергу, стимулюють розмноження хижих видів нематод та 

провокують утворення ловчих кілець грибами. Останні, за значної 

чисельності нематод, переходять від сапробіотичного до 

паразитичного способу живлення, зокрема такий типовий  представник 

агроценозів як Arthrobotrys oligospora. Таким чином, замикається 

трофічний ланцюг кругообігу та живлення представників різного 

еволюційного рівня від бактерій і грибів до нематод сапробіонтів, 

мікогельмінтів, фітопаразитів та їх біологічних ворогів. При цьому 

біологічні вороги можуть бути на вищому трофічному, але на нижчому 

еволюційному рівні і навпаки. Вважаємо, подальше вдосконалення 

даного напряму досліджень перспективнішим, порівняно з щорічним 

використанням біологічних препаратів. Однак, за умови здешевлення 

технології отримання біопрепаратів та їх напрацювання в достатній 

кількості,  доцільним є також  поєднання цих заходів.  

Припускають, що ловильні кільця здатні виділяти токсичні 

речовини, які спочатку згубно діють на нематод, а вже потім  гриби 

проникають в тіло жертви. Паразитарні гриби не відрізняються 

високим рівнем спеціалізації ураження певних видів нематод, однак 

серед їх жертв часто зустрічалися  червоподібні фітопаразитичні 

нематоди, а також личинки другого віку цистоутворюючих нематод. 

Після проникнення в корені рослин-живителів, ендопаразитичний 

спосіб життя  личинкових фаз, захищає їх від дії різних несприятливих 

факторів.  Уразливість окремих фаз розвитку до патогенів знову 

підвищується в період масового з‘явлення седентарних білих самиць з 

м‘якими покривами на поверхні коренів. Однак, після відкладання 

яєць і перетворення відмерлих самиць в цисти, зовнішня оболонка стає 

стійкою і витривалою до різних  чинників, в тому числі і потенційних 

біологічних ворогів. Відмічено, що у багаторічній віковій структурі 

популяції, цисти які перезимували декілька років, були більш схильні 

до уражень сапрофітними мікологічними організмами  порівняно з 

новоутвореними. 

Нерідко  грибами уражена тільки частина потомства, а інша ще 

тривалий час залишається життєздатною. При підселенні таких цист 

під корені рослин-живителів відбувалося часткове відродження 

личинок із цист та їх онтогенез.   

В природних умовах патологічний процес ураження цист 

сильніше проявляється в сприйнятливі для розвитку мікологічних 

організмів вологіші  періоди вегетаційного періоду, а обмежувальним 

чинником є тривалі посухи. Так, у вегетаційному досліді інтенсивність  

ураженості  цист бурякової нематоди була в 1,2-1,4 рази вищою за 70% 

режиму зволоження  грунту  порівняно з 40% рівнем від повної 
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вологоємкості. При цьому, в польових умовах, незалежно від видового 

складу цистоутворюючих нематод, спостерігалася загальна тенденція 

до вищого ступеня ураженості цист  мікологічними організмами в 

низинних більш зволожених ділянках угідь.  Залежно від оптимуму 

абіотичних та біотичних, а в деякій мірі і антропічних факторів 

патогенез  посилювався чи навпаки уповільнювався,  навіть в частково 

уражених цистах.  

Результати досліджень впливу вирощування основних культур 

на ураженість цист грибами як окремо, так і в різних ланках сівозмін 

не дають змогу зробити однозначних висновків. Разом з тим, відмічено 

тенденцію до  зростання ураження цист  грибами  після вирощування 

озимої пшениці після багаторічних бобових трав порівняно з такими 

попередниками як кукурудза, горох та вико-овес (таблиця).  

 

  Таблиця 

Ураженість цист бурякової нематоди мікологічними організмами 

при вирощуванні буряку цукрового в різних ланках сівозміни  

(СТОВ „Надія” Бахмацького району Чернігівської обл.,  

2005-2008 рр.) 
 

Передпопередник 

Ураженість цист грибами, % 

за роками 

Середнє, 

% 

2005 2006 2007 2008 

Горох 5,7 11,2 7,9 3,8 7,2 

Кукурудза на силос 4,6 11,7 6,3 3,2 6,5 

Вико-овес 4,8 12,9 8,6 4,3 7,6 

Конюшина 8,9 19,3 12,8 4,7 11,4 

НІР 05 - - - - 0,53 

 

Вважаємо, що першочергово  збагачення грунту значною масою 

органічних післязбиральних решток люцерни, конюшини, еспарцету 

позитивно впливає на мікробіологічну активність сапрофітно-

паразитарних грибів та інших біологічних ворогів нематод. Це вказує 

на доцільність насичення сучасних сівозмін багаторічними бобовими 

травами,  площі посіву яких останніми роками зазнали істотного 

скорочення.   
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Теоретичне обґрунтування, розробка заходів спрямованого 

підсилення регуляторних  механізмів грибів-нематофагів та інших 

біологічних ворогів фітопаразитичних нематод є одним із 

перспективних напрямів досліджень прикладної нематології.  

Однак, за виключенням окремих оригінальних робіт із вивчення 

ефективності ентомопатогенних нематод, останнім часом цьому 

напряму досліджень в Україні, належної уваги не приділялося. 

Методологічна складність діагностування мікроскопічних організмів, 

висока залежність від гідротермічних умов, порушення трофічних 

зв‘язків в агрофітоценозах, поліфагія, нестабільність, а часто і низька 

ефективність біологічних ворогів, явище запізнення або не 

співпадання   циклів їх розвитку з періодами масового розмноження 

фітофагів тощо є основними причинами недостатньої уваги науковців 

до розв‘язання  цих актуальних проблем. 

Першочергово дотримання науково-обгрунтованого чергування 

культур в сівозмінах, впровадження альтернативних систем 

органічного удобрення, раціональний обробіток грунту та ряд інших 

складових збалансованого натурального (біологічного) землеробства 

мають сприяти підвищенню ефективності природних регулюючих 

чинників та запобігати масовому розмноженню цистоутворюючих 

нематод. 

Зокрема, певну позитивну дію забезпечувало внесення 

традиційних органічних (підстилкового гною) та альтернативних 

добрив (побічної продукції) на ураженість цист бурякової нематоди 

мікологічними організмами  (таблиця). При цьому істотної різниці між 

окремими варіантами досліду  не спостерігалося за посушливих умов 

(ГТК – 0,9-1,0) в 2002 і 2005 роках. Однак, за достатнього чи 

надмірного зволоження в окремі періоди вегетаційного сезону       

(ГТК >1,3), активізація мікробіологічної активності грунту 

зумовлювала вищий рівень ураженості цист мікологічними 

організмами (2003-2004 рр.). Таким чином, саме строкатість 

кліматичних умов останніми роками досить часто була лімітуючим і 
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визначальним чинником  ефективності різних протинематодних 

заходів.   

                                                                                                   Таблиця  

Ураженість цист бурякової нематоди мікологічними організмами  

залежно від систем удобрення  (СТОВ „Надія” Бахмацького 

району Чернігівської обл., 2002-2005 рр.) 

Варіант 

Ураженість цист грибами, % 

за роками 
Сере- 

днє, 

% 

+/- 

до 

контролю    2002   2003 2004  2005 

Контроль (без 

добрив) 

5,2 7,1   10,6 4,3 6,8 -    

N45P60K60     6,8    5,9   9,4    4,3 6,6 0,2 

N45P60K60 

+післядія 

40 т/га гною 

9,2 15,4 21,3 4,9  12,7 5,9 

N45P60K60 

+післядія  20 

т/га гною 

7,9   11,9 16,8 4,3  10,2 3,4 

N45P60K60 

+післядія  10 

т/га гною 

    7,2   12,6 13,9 4,4 9,5 2,7 

N45P60K60 

+післядія 

соломи 5 т/га 

7,5 9,4 12,7 4,8 8,6 1,8 

N45P60K60 

+післядія 

сидератів 

7,1 9,8 14,4 4,2   8,9 2,1 

N45P60K60 

+післядія 

соломи 5 т/га  і 

сидератів 

7,3 10,2 13,1 4,2   8,7 1,9 

N45P60K60 

+післядія      10 

т/га гною 

+соломи   5 т/га 

+ сидерати 

7,6 12,9 16,2 4,7 10,4 3,6 

НІР 05 - - - - - 0,64 

 

Отже, незважаючи на високу залежність ефективності 

нематофагів від гідротермічних умов, проведені нами дослідження 

вказують на доцільність залучення в кругообіг  традиційних 

органічних добрив, а зважаючи на їх мінімальні нині обсяги, також 

альтернативних (сидератів, соломи, гички буряків, торфокомпостів 

тощо) з метою збагачення грунту органічними сполуками та 
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активізації життєдіяльності біотичних чинників регулювання 

чисельності цистоутворюючих нематод. Зрозуміло, що в нинішніх 

умовах біологічний метод не може бути домінуючим, а тільки 

доповнюючим до низки інших протинематодних заходів.  

Отже, систематичне застосування традиційних органічних 

добрив, сидератів, побічної рослинної продукції забезпечує 

спрямоване підсилення природних регулюючих чинників: грибів-

нематофагів та інших біологічних ворогів,  адаптованих до певних  

грунтово-кліматичних умов. При цьому спостерігається тенденція до 

зростання ураженості цист мікологічними організмами особливо після 

випадання рясних опадів у весняно-літній чи осінній періоди за  

високого рівня вологозабезпеченості  (ГТК >1,3). 

 

 

ВПЛИВ ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНОМ І АГРОФІЛОМ НА ЇХ 

ПРОДУКТИВНІСТЬ НА РІЗНИХ ФОНАХ ЖИВЛЕННЯ 

 

А.П. Маслоїд, старший викладач 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Відомо, що інтенсивні технології вирощування 

сільськогосподарських культур, у тому числі і цукрових буряків, 

базуються на широкому використанні мінеральних, органічних добрив та 

засобів захисту рослин, без застосування яких практично неможливо 

отримати сталі та високі врожаї високої якості. Забезпечити це можливо 

за рахунок інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Як 

правило, інтенсифікація передбачає збільшення використання 

мінеральних та органічних добрив. Але застосування високих доз 

мінеральних добрив може призвести до порушення екологічної гармонії 

природи. До того ж, економічна і енергетична криза має прямий вплив на 

забезпечення агропромислового комплексу мінеральними добривами і їх 

висока вартість в цілому, призводить до збільшення витрат на виробництво 

цукрових буряків [1, 2, 4]. 

Ефективність внесення мінеральних добрив залежить від здатності 

рослин їх засвоювати. Так? запас відносно доступних фосфатів складає 

10-20% від валового вмісту фосфору в ґрунті, інші 50-60% фосфору 

знаходяться в малодоступних для рослин формах сполук, а 20-40% - в 

недоступних формах 3 . 

Застосування фосфорних добрив не вирішує повністю проблему 

дефіциту цього елементу. Коефіцієнт використання фосфорних добрив 
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в перший рік дуже низький – 0,15-0,20, а в цілому за декілька років – 

не більше 0,60. Отже, доводиться вносити в декілька разів більше 

фосфору, ніж виноситься з урожаєм. При систематичному внесенні 

надлишкової кількості фосфорних добрив (не засвоюваних за декілька 

років) запас фосфору в грунті поступово збільшується, в той же час він 

залишаеться недоступним для рослин. Тому однією із найважливіших 

задач науки є розробка таких шляхів поліпшення фосфорного 

живлення рослин цукрових буряків. На даний час відомо декілька 

механізмів мобілізації важкодоступних форм фосфору. Це може 

відбуватися під дією різних речовин, які є як продуктами 

мікробіологічної діяльності, так і продуктами розпаду біомаси: 

полісахариди, мінеральні і органічні кислоти. Найбільш ефективним 

способом добування поживних речовин із мінеральних сполук є 

мінеральні і органічні кислоти біогенного походження.  

На відміну від фосфорних добрив азотні добрива є водорозчинні 

і у грунті не накопичуються, значна частина їх потрапляє у грунтові 

води, що має негативні наслідки для навколишнього середовища, тому 

вони вносяться у декілька прийомів відповідно до фаз розвитку 

рослин. Азотні добрива є найбільш енергоємними, а тому їх частка у 

виробничих витратах висока. Для зменшення виробничих витрат і 

антропогенного навантаження на навколишнє середовище виникла 

необхідність у використанні асоціативних азотфіксуючих 

мікроорганізмів. 

Взаємодія між рослинами і мікроорганізмами формувалась в 

процесі еволюції, і тому вони стійкі і ефективні. Цим і пояснюється 

інтерес до мікроорганізмів, які володіють фосформобілізуючими, 

азотфіксуючими і рістрегулюючими властивостями рослин. Вони 

можуть бути важливим фактором у забезпеченні азотно-фосфорного 

живлення рослин і регуляції їх росту і розвитку.  

У результаті досліджень на ВДСГДС у (2001-2002 р.) 

встановлено що при інокуляції насіння цукрових буряків 

Поліміксобактерином, в середньому протягом двох років, урожайність 

склала 35,3т/га, що на 4,1 т/га, або на 13,1% більше порівняно з 

неінокульованим насінням. 

Інокуляція насіння цукрових буряків Поліміксобактерином і 

Агрофілом сприяла збільшенню врожайності коренеплодів на 6,6 т/га, 

21,2% порівняно з не інокульованим насінням, при зменшення 

цукристості коренеплодів на 0.3%, дозволила одержати збір цукру на 

0,89 т/га, більше порівняно з контролем. 

Подібні результати були отримані при трьохрічних 

дослідженнях на дослідному полі ВНАУ: на неудобреному варіанті 
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інокуляція насіння цукрових буряків Поліміксобактерином сприяла 

збільшенню врожайності коренеплодів на 2,4 т/га, або 9,8%, але при 

зменшенні цукристості коренеплодів на 0,2% збір цукру збільшився  

на 0,35 т/га. Сумісна інокуляція насіння цукрових буряків 

Поліміксобактерином і Агрофілом сприяла збільшенню врожайності 

коренеплодів на 4,0 т/га, 16,4%, при зменшенні цукристості 

коренеплодів на 0,4%, збір цукру зріс на 0.56 т/га. 

Отже, інокуляція насіння цукрових буряків 

Поліміксобактерином і Агрофілом сприяє збільшенню урожайності 

коренеплодів цукрових буряків, без внесення мінеральних і органічних 

добрив, при незначному зниженні цукристості. 

При мінеральній системі удобрення N160P120K160 інокуляція 

насіння цукрових буряків Поліміксобактерином (2001-2002р.) сприяла 

збільшенню врожайності коренеплодів на 3,9 т/га, 8,9%, при цьому 

вміст цукру у коренеплодах зменшився на 0,1%, а валовий збір цукру 

збільшився на 0,43 т/га. 

Сумісна інокуляція насіння цукрових буряків 

Поліміксобактерином і Агрофілом при мінеральній системі удобрення 

N160P120K160 сприяла збільшенню врожайності коренеплодів на 6,9 т/га, 

15,7%, одночасно зі зменшенням цукристості коренеплодів на 0,3%, і 

зростанням валового збору цукру на 0,85 т/га.  

Трьохрічні дослідження на дослідному полі ВНАУ при 

мінеральній системі удобрення N160P120K160 показали що, інокуляція 

насіння цукрових буряків Поліміксобактерином сприяє збільшенню 

урожайності коренеплодів цукрових буряків на 3,9 т/га, або 11,9%, 

зниженню цукристості на 0.2% і збільшенню збору цукру на 0,59т/га. 

Інокуляція насіння цукрових буряків Поліміксобактерином і 

Агрофілом при мінеральній системі удобрення N160P120K160 сприяла 

збільшенню врожайності коренеплодів на 5,3 т/га, 16,1%, одночасно зі 

зменщенням цукристості коренеплодів на 0,4%, та росту збору цукру на 

0,70 т/га. 

Відомо, що комбінування органо-мінеральних систем удобрення 

є дієвим засобом впливу на процеси росту і розвитку цукрових 

буряків, ефективність використання елементів живлення з добрив та 

показники кінцевої продуктивності рослин. Інокуляція насіння 

цукрових буряків Поліміксобактерином при органо-мінеральні системі 

удобрення N160 P120 K160 + Гній, 32 т/га за результатами багаторічних 

досліджень на ВДСГДС (2001-2002р.), збільшила врожайність 

коренеплодів цукрових буряків на 3,1 т/га, 6,0%, одночасно зі 

зменшенням цукристості коренеплодів на 0,1%, і ріст збору цукру на 

0,52 т/га. 
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Сумісна інокуляція насіння цукрових буряків 

Поліміксобактерином і Агрофілом при органо-мінеральній системі 

удобрення N160 P120 K160 + Гній, 32 т/га сприяла збільшенню 

врожайності коренеплодів на 6,8 т/га, 13,3%, одночасно зі зменшенням 

цукристості коренеплодів на 0,1%, проте збір з 1га посіву зріс на 0.96 т/га. 

Подібні результати досліджень ефективності інокуляції насіння 

цукрових буряків Поліміксобактерином (2010-2012р.) при органо-

мінеральній системі удобрення N160 P120 K160 + Гній, 32 т/га були 

отримані на дослідному полі ВНАУ: обробка сприяла збільшенню 

врожайності коренеплодів на 3,1 т/га, 7,3%, зменшенню цукристості 

коренеплодів на 0,2%, росту збору цукру на 0,41 т/га. Сумісна 

інокуляція насіння цукрових буряків Поліміксобактерином і 

Агрофілом при органо-мінеральній системі удобрення N160 P120 K160 + 

Гній, 32 т/га сприяла збільшенню врожайності коренеплодів на 4,5 

т/га, 10,6 %, одночасно зі зменшенням цукристості коренеплодів на 

0,4%, проте збір цукру зріс на 0,54 т/га 

Таким чином інокуляція насіння цукрових буряків 

Поліміксобактерином Агрофіл сприяла збільшенню врожайності 

коренеплодів цукрових буряків і збору цукру з гектару площі.  
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Агропромисловий комплекс – один з основних у народному 

господарстві України. Нині у ньому виробляється 35% валового 

продукту, використовується 33% основних фондів, близько 32% 

населення мешкає і працює у сільській місцевості. Стратегія створення 

якісного життя вимагає активного і послідовного  здійснення основних 

принципів сталого розвитку, які були проголошені Конференцією 

ООН в Ріо-де-Жанейро (1992 р.) у Програмі дій «Порядок денний на 

ХХІ століття». Зазначене має продовження в матеріалах 5-ї Пан 

Європейської конференції міністрів «Довкілля для Європи» (Київ, 

2004), де вказано на необхідність розроблення нових підходів у 

аграрній галузі з визначенням таких форм господарювання, які не 

завдаватимуть збитків біосфері, у тому числі не спричинятимуть 

додаткового навантаження на земельні та водні ресурси, 

гарантуватимуть токсикологічну безпечність технологічних процесів. 

Одним з напрямів зменшення агротехногенного пресингу в 

агроландшафтах є розвиток альтернативного землеробства на основі 

застосування прийомів зменшення надходжень енергетичних ресурсів 

для отримання продукції та відмові від використання синтетичних 

хімічних сполук. Таке ставлення до сільського господарства, з точки 

зору людства, сприяє створенню стійкої якості навколишнього 

середовища і економічно обґрунтованої продукційної системи [1,2]. 

Реформування аграрного сектора, зміна земельних, майнових та 

трудових відносин в Україні сприяли розвитку особистих господарств. 

В них працює біля 43% населення, зайнятого у сільському 

господарстві. Загальна площа особистих селянських господарств 

складає 4658,5 тис. га, з них 4323,8 тис. га – зайняті 

сільськогосподарськими угіддями і саме на цій території вироблено 

98% картоплі, 83,1% овочів, 81,8% плодів та ягід, 73,7% м‘яса, 71% 
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молока, 39,9 % яєць від загальної кількості, одержаної в Україні. Таке 

концентрування виробництва сільськогосподарської продукції в межах 

сільських сельбищних територій за відсутності прогресивних 

технологій як виробництва, так і утилізації відходів передбачає вагомі 

зміни екотоксикологічної ситуації в агроландшафтах [3]. 

Наслідками порушення екологічної рівноваги у агроландшафтах 

під впливом антропогенних чинників є проблеми демографічного 

характеру. Тому організація та розширення осередків органічного 

сільського господарства на території сільських населених пунктів є 

доцільним.  

Разом з тим, в наших попередніх дослідженнях було 

встановлено, що концентрування значних кількостей біогенних та 

токсичних елементів у межах території сільських населених пунктів 

пов‘язане як з латеральною міграцією ґрунтових часток, мінеральних і 

органічних сполук з елювіальних і транселювіальних ландшафтів, 

якими охоплена виробнича зона ландшафту, так і з підвищеним 

антропогенним пресингом, що полягає у постійному радіальному 

доцентровому русі зерна, зеленої маси рослин, соломи з навколишніх 

полів до території сільських населених пунктів з наступним їхнім 

використанням у тваринництві [3].  

Отже, інтенсивність технологій, що застосовуються в 

землеробстві, має безпосередній вплив на екотоксикологічний стан 

сільських населених пунктів, що ставить під сумнів можливість 

одержання органічної продукції в межах окремих садиб без залучення 

до органічного виробництва території усього ландшафту. 

Метою роботи було встановлення екотоксикологічної 

обстановки на території населеного пункту за умови тривалого 

застосування прийомів органічного виробництва в усьому 

агроландшафті. 

Для проведення досліджень використано територію 

агроландшафтів ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської 

області, яке є одним з модельних господарств стосовно технології 

виробництва сільськогосподарської органічної продукції в Україні.  

Нами започатковано агроекологічний моніторинг території 

населеного пункту Маначинівка, мешканці якого прагнуть до 

широкого залучення прийомів органічного способу життя. Садиби 

села з одного боку межують з полями сівозмін ПП «Агроекологія», а з 

іншого обмежені у яружно-балковою системою – урочищем 

«Каплющина».  

Ґрунти території представлені чорноземами типовими добре 

гумусованими. Обстежено ґрунти садиб та полів сівозмін ПП 
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«Агроекологія», що межують з населеним пунктом та урочищем 

«Каплющина». Відібрано і проаналізовано проби води з усіх колодязів 

села, двох ставків, джерел, що живлять ставки в межах території, яка 

підлягає моніторингу. Один з ставків оточений полями сівозмін та 

сельбищною територією, у його прибережній зоні виявлено джерело, 

вода якого надходить до ставка. Інший ставок знаходиться в урочищі 

«Каплющина». Він оточений перелогом – схили балки. Окрім 

підземних джерел, які живлять ставок, виявлено два джерела в межах 

трансакумулятивної зони урочища.  

При визначенні агрохімічної та екотоксикологічної ситуації в 

агроекотопах використовували загальноприйняті методики, суть яких 

викладена в методичних посібниках та ДСТУ. 

При обстеженні екотопів с. Маначинівка виявлено високий 

рівень родючості ґрунтів. Установлено, що обмінна кислотність 

ґрунтів на території населеного пункту змінювалась від 6,0 до 7,1 

одиниць рН (середньокисла та близька до нейтральної), сума вбирних 

основ – від 28,2 до 64,2 мг-екв./100г ґрунту, що свідчить про високу та 

дуже високу насиченість ґрунтового вбирного комплексу сполуками 

кальцію та магнію. Вміст гумусу становив 3,41–4,91% (підвищений та 

високий). Кількість доступних форм азоту не перевищувала 

середнього рівня забезпеченості, фосфору – була на дуже високому 

рівні, калію – змінювалась від підвищеного до дуже високого рівня. 

Вміст обмінного натрію становив 5,8–11,0 мг/100г ґрунту, що 

підтверджує відсутність натрієвого засолення. 

Застосування агротехнічних заходів, в тому числі внесення 

органічних добрив на полях сівозміни ПП «Агроекологія», які 

безпосередньо межують з садибами селян, впливало на агрохімічні 

показники родючості ґрунту сельбищної території. Спрямованість цих 

процесів з‘ясовували у межах окремих каскадних ландшафтних 

геосистем, якими є катени.  
Для дослідження обрано ділянки з різним цільовим 

призначенням: катена – від полів сівозміни на плакорі до території 

поселень, розміщених у трансакумулятивній і акумулятивній зонах 

ландшафту та катена, що охоплює територію від полів сівозміни на 

плакорі до перелогу на березі ставка в урочищі «Каплющина». 

Встановлено, що ґрунт елювіальних елементарних ландшафтів 

досліджуваних катен має менший уміст біогенних елементів, важких 

металів та органічної речовини, ніж елементарні ландшафти 

транселювіальної та акумулятивної зон. Отже, незалежно від 

використання ґрунту в агроландшафті, з поверхневим стоком з полів 

сівозмін переміщуються значні кількості біогенних та токсичних 
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елементів як до території населеного пункту, так і до перелогових 

земель урочища «Каплющина».  

Аналіз ґрунту елементарних ландшафтів за катеною в урочищі 

«Каплющина» свідчить про порушення природного розподілу 

елементів та речовин. Накопичення рухомих форм азоту, фосфору і 

калію ґрунтами транселювіальних ландшафтів підтверджує 

можливість порушення доз і строків застосування органічних добрив 

на полях сівозмін, що межують з урочищем «Каплющина». 

Акумуляцію біогенних елементів спостерігали також і у ґрунтах 

транселювіальних та трансакумулятивних ландшафтів катени, що 

вибудувана від поля сівозміни до села. Проте перерозподіл поживних 

елементів у ґрунтах населеного пункту більшою мірою пов'язаний з 

антропогенним навантаженням в межах окремих садиб. Їхній уміст тут 

значно вищий, ніж на полях сівозмін, чи перелогах (Рис. 1). 
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Рис. 1. Уміст біогенних елементів у ґрунтах окремих каскадних 

геосистем агроландшафту ПП «Агроекологія», шар 0–20 см: А– 

катена: поле сівозміни та перелоги в урочищі Каплющина; Б – катена: 

поле сівозміни та територія населеного пункту Маначинівка; І – 

елювіальні, ІІ – транселювіальні, ІІІ – трансакумулятивні ландшафти. 

 

Інтегруючим показником екологічної збалансованості 

геохімічних процесів у агроландшафті є стан природних вод. При 

дослідженні води колодязів установлено, що лише дві проби з 

дванадцяти відповідали вимогам, визначеним ДСТУ 4008-2001. В 

інших відмічено перевищення концентрації нітратів, кількості солей, 

та надмірну лужність.  
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Катіонно-аніониий склад води ставків впродовж весняно-

літнього періоду не відповідав вимогам до рибогосподарських 

водоймищ за вмістом амонію, сульфатів, нікелю, заліза та реакцією 

середовища. Варто зазначити, що і вода джерел, які живлять ставки, 

відзначалась значним умістом сульфатів нікелю, заліза, лужною 

реакцією середовища Така вода може спричиняти порушення розвитку 

гідробіонтів, але придатна для питного призначення, відповідаючи 2-

му класу за якістю.  

Отже, невідповідність води відкритих водойм визначеним 

нормативам може бути пов‘язана як з антропогенним навантаженням, 

спричиненим господарською діяльністю на полях сівозмін та в межах 

населеного пункту, так і з природними чинниками, серед яких 

хімічний склад ґрунтів та підстилаючих порід.  

Необхідною складовою екотоксикологічної експертизи є 

визначення якості продукції рослинництва. В межах садиб 

с. Маначинівка було відібрано проби бульб картоплі. Виявлено, що 

кількість нітратів, міді, цинку, заліза не перевищувала санітарно-

гігієнічних нормативів, встановлених для овочевої продукції, тоді як за 

вмістом свинцю, кадмію та нікелю продукція була шкідливою для 

людини. Одержані результати свідчать про необхідність контролю 

якості продукції рослинництва за органічного виробництва. 

Таким чином, навіть за залучення до органічного виробництва 

усього агроландшафту необхідно проводити агроекологічне 

обстеження ґрунтів, природних вод, продукції рослинництва, а також 

контролювати зберігання органічних добрив, дози та способи їхнього 

внесення як на полях сівозміни, так і в межах садиб населеного 

пункту.  
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ПЕРМАКУЛЬТУРА ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА  
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О.О. Ласло, кандидат  

сільськогосподарських наук, доцент 

Полтавська державна аграрна академія 

oksana.laslo@mail.ru 
 

Екологічна криза сьогодення дає зрозуміти людству, що ми 

перейшли усі допустимі межі і стоїмо над прірвою. Адже наша 

планета уже не може самовідновлюватися при постійному забрудненні 

навколишнього середовища і постійно зростаючою чисельністю 

населення.  

Чи існують альтернативні способи ведення землеробства, окрім 

монокультурного, який нині переважає на наших полях? Нині 

органічне (природне) землеробство набуває актуальності. Це означає, 

що люди усе частіше починають замислюватися  про якість продуктів 

харчування. Природне землеробство – це творчий процес і філософія 

співпраці з Природою, а не боротьба з нею. Це філософія, що 

передбачає довготривале й помірковане спостереження, а не 

довготривала і непоміркована фізична праця. Це філософія, що 

передбачає необхідність прийняття у розрахунок усіх функцій, що 

притаманні рослинам і тваринам, замість одностороннього уявлення 

про них [1]. 

Такий вид землеробської діяльності носить назву 

«пермакультура» (перманентне, стійке, постійне, самодостатнє) [2]. 

Метою даного виду альтернативного землеробства є пошук ланки, що 

об‘єднує усі суперечливі теорії і поняття в одне ціле, так як це 

відбувається у природі. Цією ланкою є розуміння екологічних законів 

та законів землеробства. 

Тільки повне уявлення загальної картини ґрунтового 

середовища у взаємодії із силами природи (космічної і земної енергії) 

може бути об‘єднуючим фактором прибічників окремих напрямів 

ведення альтернативного землеробства і сільського господарства [1]. 

Якщо порівняти природні екосистеми із агроекосистемами, то 

останні знаходяться у жахливому стані, адже поля потребують 

постійного обробітку, удобрення, прополювання, знищення шкідників 

і хвороб, тоді як природні екосистеми не потребують нічого окрім 

сонця, дощу і гірської породи, з якої вони створюють собі ґрунт. 

Основна ідея пермакультури, якраз і полягає у створенні екосистеми із 

поживних рослин [3]. 

mailto:oksana.laslo@mail.ru
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Якби у лісі росли тільки поживні рослини, то урожай перевищив 

би збір з пшеничного поля [2]. Пермакультура передбачає 

використання усіх альтернативних систем ведення землеробства і 

сільського господарства – біодинамічне, органічне і його різновиди, з 

використанням гумусних препаратів (гумату), із залученням дощових 

черв'яків (вермикультури, отримання біогумусу за допомогою 

компостних каліфорнійських черв'яків), із застосуванням сидератів 

(вирощування рослин на зелене добриво), мульчі (органічної і 

неорганічної), ЕМ-біотехнології (з використанням мікробних 

препаратів), а також інших методів, що виключають використання 

мінеральних добрив, ГМ технологій і глибоке переорювання ґрунту 

[1]. 

Отже, головними принципами пермакультури є: взаємодія усіх 

елементів між собою, багатофункціональність, раціональне й 

ефективне використання енергії (робота з видами енергії, що 

самовідновлюються), використання природних ресурсів та інтенсивне  

використання систем на малих площах з метою отримання екологічно 

безпечної сільськогосподарської продукції. 
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Базові принципи органічного (біологічного) землеробства 

вперше були широко озвучені акад. І. С. Шатіловим [1]. Пройшло 

понад 30 років, проте проблема не вирішилась [2-4] і навіть не 

просунулась ні на крок, що підтверджує програма чинної конференції. 

Сьогодні, на жаль, питання органічного землеробства за 

багатьма аспектами втрачають свою актуальність. На зміну приходять 

нові проблеми і головною з них є тотальне нашестя фальсифікатів на 
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національному ринку сільгосппродуктів, які день у день підточують 

генетичну основу біологічній матерії в цілому. І це не просто слова: 

людство відійшло вже занадто далеко від «берегів безпечної генетики» 

(хочете – екології). 

Наведу найпростіші приклади. Хліб – це вже 100 %-вий ерзац, 

порівняно з другою половиною попереднього століття: тоді продукт 

випікався із сильних, висококлейковинних пшениць за типово 

дріжджовою технологією, зараз – в кращому випадку філерних 

пшениць, що більше придатні для годівлі тварин. Ковбасні та інші 

вироби (різноманітні тушонки, паштети тощо) – звичайний соєвий 

монокорм. Це ж стосується молока та молокопродуктів. Ситуація 

ускладнюється тим, що вітчизняна соя – вирощується в екологічно 

чужій природній ніші. Українська соя (особливо з західних регіонів) - 

це не китайська-далекосхідна, де вона є базовою сировиною для 

харчових приправ. Також, не слід забувати ще одну негативну 

обставину стосовно сої: ця культура вже надійно сформувала стійку 

гербіцидну резистентність завдяки генномодифікаторам. 

В контексті наведених проблем було проведено дослідження: як 

за допомогою культур-інтродуцентів (сильфію пронизалистого і 

чорноголовника) та інших засобів покращити пасовищний ценоз та 

підвищити його продуктивність. 

*     *     * 

В статті представлені результати досліджень росту та розвитку 

нетрадиційних кормових рослин при пасовищному використанні 

посівів та показані шляхи отримання зеленого корму високої 

соковитості з максимальним вмістом легко перетравних протеїну, 

цукрів і мінімальним – клітковини та золи. 

Щодо сильфію пронизалистого експериментально доведено, що 

його слід використовувати в п‘ятицикловому режимі випасання, якщо 

кожен з них починати при висоті рослин 50-60 см і закінчувати при 

100-110 см. У календарному плані загальний процес має вигляд: 

перший цикл – 20.05-31.05 (11 діб), добовий лінійний приріст рослин 

(∆) – 4,7 см, ваговий – 8,0 ц/га; другий – 22.06-09.07 (17 діб), ∆ = 3,1 см 

і 5,0 ц/га; третій – 22.07-14.08 (23 доби), ∆ = 2,3 см і 3,6 ц/га; четвертий 

– 26.08-23.09 (28 діб), ∆ = 1,9 см і 3,1 ц/га; п‘ятий – 08.10-21.10 

(13 діб), ∆ = 0,9 см, 1,2 ц/га. 

У середньому за вегетаційний період: тривалість циклу – 18 діб, 

середньо добовий лінійний приріст рослин – 2,6 см, ваговий – 4,2 ц/га. 

Загальна тривалість п‘ятициклового виробництва зеленого корму з 

сильфію пронизанолистого – 195 діб (з 9 квітня по 21 жовтня). 
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Відповідно, годівля тварин високоякісним зеленим кормом 

здійснюється 92 доби, 47 % вегетаційного періоду. 

Період відростання рослин за циклом становить у відсотках: 

першому – 78,8, другому – 56,4, третьому – 56,6, четвертому – 55,6 і 

п‘ятому – 72,9 %; контрольний варіант – має двохцикловий режим 

використання рослин. За результатами хімічних аналізів зелена маса 

контрольного варіанту мала соковитість 80,9 % та вміст сирого 

протеїну – 19,6 г/кг; дослідного – відповідно 88,0 % і 30,3 г/кг. 

За продуктивністю з одиниці площі пропонована технологія 

п‘ятициклового (5-укісного) вирощування зеленої маси сильфію 

програє контрольному варіанту, як в отриманні трав‘яного соку, так і 

сирого протеїну. Контроль краще за першою речовиною на 275 ц/га 

(36,4 %), другою – на 1,7 ц/га (9,5 %). Проте, найбільш раціональне 

п‘ятициклове використання рослин сильфію пронизанолистого на 

зелений корм у противагу рекомендованому більшістю наукових 

джерел двохукісному, так як за такого режиму тварини забезпечуються 

кормом значно вищої якості і більш тривалий період. Період 

використання кожного укосу на зелений корм здійснюється при висоті 

рослин від 50 до 100 см. 

П‘ятициклова технологія забезпечує в розрахунку на одну 

умовну голову ВРХ щодобове отримання з рослин сильфію 61,6 кг 

трав‘яного соку і 2,12 кг сирого протеїну при добовій нормі зеленого 

корму 70 кг; тривалість використання рослин за п‘ять циклів – 95-

100 діб, що значно краще показників двохукісної технології. 

*     *     * 

Змінити овечі пасовища на краще потенційно спроможний 

чорноголовник багатошлюбний. Переваги його в тому, що він 

зимостійкий, дає ранній пасовищний корм, непримхливий до ґрунтів, 

після скошування швидко відростає, має високу кущистість, 

облистненість, отавність, зберігається в травостої до 10 років. 

Біологічно чорноголовник належить до рослин озимого типу. 

Проте, прохолодна і дещо довша світлова частина доби у весняний 

період змінили розвиток рослини на ярий тип. З цим, на наш погляд, 

пов‘язується порівняно тривалий період – «розетка-стеблування». 

Сприяв цьому і тривалий, 18-добовий досходовий період. За середніми 

даними десятирічних спостережень відновлення весняної вегетації 

відбувалося 3 квітня, утворення суцвіть – 4 червня, цвітіння – 

15 червня, достигання плодів – 16 липня. На другому і наступних 

роках життя рослин чорноголовника їх вегетаційний період становив 

104 доби, з яких 60 % припадало на період від відновлення вегетації до 
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утворення суцвіть, 16,6 % – від утворення суцвіть до цвітіння і біля 

30 % – від цвітіння до достигання плодів. 

Особливості динаміки змін настання фенологічних фаз 

характеризувалися двома статистичними показниками: граничними 

датами (lim) і середнім квадратичним відхиленням (δ). За значеннями 

останнього показника можна вважати, що найстабільнішою 

фенофазою є достигання плодів (δ = 2,10), а варіабельнішими – 

утворення суцвіть (δ = 8,40) і цвітіння (δ = 8,42). До категорії середньої 

мінливості відноситься фаза відновлення вегетації – δ = 4,85 діб. 

Узагальнюючи результати досліджень, слід зазначити – 

перенесення чорноголовника багатошлюбного в іншу географічну зону 

з відстанню 750 км (м. Первомайське АР Крим – м. Кам‘янець-

Подільський Хмельницької області) не змінило тривалості життя 

рослин – 10-12 років і лише продовжило період щорічної вегетації на 

10-15 діб.  

В Криму чорноголовник, як правило, починає цвісти наприкінці 

травня, насіння дозріває в середині червня, вегетаційний період 

становить – 80-90 діб. В Лісостепу західному – цвіте наприкінці 

червня, а плоди достигають в середині липня і за якісними 

показниками відповідають вимогам Держстандарту України. Тому 

інтродукція чорноголовника багатошлюбного в Лісостепу західному 

можлива й доцільна. 

*     *     * 

Необхідно корінним чином змінювати філософію догляду за 

пасовищами і створювати приємні для богари культурні пасовища з 

вищим коефіцієнтом використання. 

Саме така модель розроблена нами і запатентована за 

державним номером № 40618. Відповідно до неї конструкція 

культурного пасовища складається з двох кормових клинів – 

циклового і сателітного. Цикловий клин це основна територія 

пасовища з традиційними для даного угіддя багаторічними трав‘яними 

сумішками стандартного типу. Сателітний клин – це страхова 

територія з багаторічними і малорічними травостоями нетиповими для 

пасовищ – сильфію, чорноголовника та ін. Сателітний клин 

використовується в період міжсезоння, коли основний цикловий клин 

виявляється «непрацездатним». У дощові дні - використовується, як 

ремізна база, обладнана захисними спорудами і годівницями. 

Дана блок-схема виконана у відповідності до подібних моделей, 

придатних до комп‘ютерного програмування, тобто для створення 

ЕОМ-продукта. Вона має вихідні дані (як початок) та пошук 

оптимального рішення (як кінець). Вихідні дані – це поголів‘я скота, 
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раціони, кормовий план, запаси кормів, площа кормових культур 

тощо. Вони подаються на аналізатор першого рівня. Після обробки 

вихідних даних комп‘ютерна програма передає інформацію на 

аналізатор другого рівня, а він вже пов‘язаний із сателітними 

площами, цикловою та ремізною базою. Всі дані від перерахованих 3-х 

складових надходять до аналізатора № 3, який їх обробляє і передає на 

4-й аналізатор, де в результаті відповідного аналізу з‘являється 

оптимальне рішення. Для того щоб реалізувати дану блок-схему у 

комп‘ютерну діючу програму, потрібно вибрати відповідну мову – 

фортран або іншу, тобто це шлях до комп‘ютерного рішення задачі. 

Розглянута модель кореспондується, як інноваційний елемент і є 

структурною частиною організаційних та агротехнічних шляхів 

покращення кількісних і якісних показників пасовищ. 

Висновки: 

1. Параметри продуктивності рослин сильфію пронизанолистого 

біологічно коректні для використання культури в режимі 

п‘ятициклового пасовищного використання, так як сприяють 

покращенню умов для його повноцінного функціонування. Період 

використання сильфію пронизанолистого в кожному циклі 

здійснюється при висоті рослин від 50 до 100 см. 

П‘ятициклова технологія забезпечує в розрахунку на одну 

умовну голову ВРХ щодобове отримання з рослин сильфію 61,6 кг 

трав‘яного соку і 2,12 кг сирого протеїну при добовій нормі зеленого 

корму 70 кг; тривалість використання рослин за п‘ять циклів – 95-

100 діб. 

2. Інтродукція чорноголовника багатошлюбного у Лісостепу 

західному виявилася вдалою. Переміщення культури на відстань у 

750 км (з кримського м. Первомайське до м. Кам‘янець-Подільського 

Хмельницької обл.) не змінило тривалості життя рослин – 10-12 років і 

лише продовжило період щорічної вегетації на 10-15 діб. 

3. Сучасна конструкція культурного пасовища має складатися з 

двох кормових клинів – циклового і сателітного. Цикловий клин – це 

основна територія пасовища з традиційними для даного угіддя 

багаторічними трав‘яними сумішками стандартного типу. Сателітний 

клин – це страхова територія з багаторічним і малорічними 

травостоями нетиповими для пасовищ – сильфій, чорноголовник та ін. 

Сателітний клин використовується в період міжсезоння, коли 

основний цикловий клин виявляється „непрацездатним‖ (у дощові дні 

використовується як ремізна база, обладнана захисними спорудами і 

годівницями). 
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Питання розробки та вдосконалення науково обґрунтованих 

технологічних методів ведення сільськогосподарського виробництва, 

зокрема, виробництва високоліквідної натуральної рослинної 

сировини, з одночасним зменшенням матеріальних і енергетичних 

витрат, а також зменшення рівня деградації ґрунтів і забруднення 

довкілля є вельми актуальними.  

Останніми роками, цей напрямок розвивався на основі 

створення адаптивних агробіоінженерних систем, в яких передбачено 

комплексне використання наступних складових: передових 

інформаційних систем точного землеробства; інтегрованого 

використання біотехнологічних альтернатив (біологічно активних 

добрив, ентомологічних і мікробіологічних препаратів захисту рослин 

і підвищення родючості ґрунту, високоякісного посівного та 

посадкового матеріалу).  
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Адаптивна агробіоінженерна система являє собою біотехнічну 

систему або агротехноценоз, до складу якого входять біологічні та 

технічні складові. Під біотехнічною системою розуміється особливий 

клас великих систем, який являє собою сукупність біологічних і 

технічних елементів, що пов‘язані між собою єдиним контуром 

керування. В такій системі, конструктивне рішення технічних 

елементів повинно бути таким, щоб максимально сприяти взаємодії з 

біологічними елементами [1]. 

Адаптивна агробіоінженерна система являє собою біотехнічну 

систему, до складу якої входять: 

 ґрунт, на якому вирощується агрокультура; 

 основний біологічний об`єкт – агрокультура, яка вирощується 

з метою отримання  високоліквідної натуральної рослинної сировини; 

 технічні засоби для вирощування, збирання та переробки 

високоліквідної натуральної рослинної сировини; 

 біологічні агенти, які забезпечують виконання 

сільськогосподарських біотехнологічних операцій (біоконверсії 

органічних відходів в біологічно активні, гуміномісткі добрива та 

поновлювані біопалива, виробництва мікробіологічних і 

ентомологічних препаратів захисту рослин тощо); 

 технічні засоби для культивування, утримання та збереження 

біологічних об`єктів (культури або консорціуму мікроорганізмів, 

вермикультури, ентомоакарифагів тощо);  

 технічні засоби транспортування та внесення отриманих 

біологічних агентів в агробіоценози;  

 оператори, які забезпечують відповідність виконання 

агротехнічних, біотехнологічних  та технічних операцій. 

Постіндустріальне виробництво є наступним етапом розвитку 

систем виробництва і характеризується гнучким характером 

організації, «налаштовуванням» системи на зовнішні умови, 

відсутністю  жорсткої стандартизації і перенесенням уваги з 

виробництва на розробку. Постіндустріальні сільськогосподарські 

технології – це технології, що розвиваються на базі індустріальних, 

побудовані шляхом поєднання інформаційних систем з керованою 

комп‘ютерами механізацією процесів для отримання 

сільськогосподарської сировини, придатної для виробництва 

рафінованих продуктів харчування. В порівнянні з індустріальними, 

перехід на постіндустріальні технології має на меті кратне підвищення 

харчових і смакових показників продукції на фоні покращення 

продуктивності сільського господарства, скорочення виробничих 

витрат, кращого використання наявних ресурсів. 
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Для проведення вибору технологічного варіанту інтегрованого 

використання біотехнологічних альтернатив нами обрано методичний 

підхід – оцінюванню підлягають не тільки біологічні та агротехнічні 

показники конкретної арготехнології, а розглядається весь комплекс 

економічних, агроекологічних та біоенергетичних показників 

адаптивної агробіоінженерної системи. Структурна схема 

розробленого нами підходу до вибору технологічного варіанту 

інтегрованого використання  біотехнологічних альтернатив у 

агробіоінженерній системі наведена на рис. 1.  

Відповідно до отриманого значення коефіцієнту біологізації, 

визначається тип землеробства, до якого належить оцінювана 

агротехнологія (біоінженерна система). До переліку органічних добрив 

відносяться всі джерела органіки (сидерати, пожнивні залишки, 

нетоварна частина врожаю, гній, послід тощо). Обов‘язковою умовою 

біологічного землеробства є наявність тваринництва (не менше 1,0-1,5 

умовних голови на 1 га). Ступінь біологізації захисту рослин 

визначається часткою застосування ентомологічних і мікробіологічних 

препаратів захисту рослин по відношенню до загального обсягу 

технологічних операцій по захисту рослин або часткою зменшення (%) 

застосування пестицидів. 

 
Рис. 1. Алгоритм  вибору технологічного варіанту інтегрованого 

використання  біотехнологічних альтернатив 

 

Технологія і комплекс обладнання для її реалізації повинні 

відповідати правилу побудови оптимального агротехноценозу 
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інтегрованого екологічного землеробства, згідно якого оптимальним є 

агротехноценоз, в якому наявний такий набір  технологій, машин і 

обладнання, який, за своїми сукупними функціональними 

показниками, забезпечує виконання поставлених завдань (отримання 

високоліквідної рослинної продукції, збереження та відтворення 

родючості ґрунту, більш повного використання генетичного 

потенціалу рослин та біологічного потенціалу ґрунту). 

Як приклад кінцевого результату використання 

запропонованого методичного підходу вибору технологічного варіанту 

інтегрованого використання біотехнологічних альтернатив у гнучких 

біоінженерних системах розглянемо технологічний проект адаптивної 

агробіоінженерної системи виробництва високоліквідної натуральної 

сировини в хмелярстві. 

При виборі та обґрунтуванні технологічних та технічних 

складових проекту в якості базових використано розробки НУБіП 

України, а для вибору інших складових використано виключно 

вітчизняні розробки. Технологічний проект передбачає використання 

інтегрованої системи таких біотехнологічних альтернатив (рис. 2):  

 клональне мікророзмноження in vitro хмелю звичайного та 

ефективного оздоровлення й одержання генетично однорідного 

рослинного матеріалу; прямої адаптації in vivo оздоровлених рослин, 

що дозволяє проводити закладання хмелеплантацій без стадії 

маточника;  

 три схеми селекції, які дозволяють в експресному режимі 

одержувати стійкі до фітопатогенів рослини та боротися з 

бактеріальними хворобами рослин у народному господарстві; 

 виробництво та застосування комплексу мікробіологічних та 

ентомологічних препаратів захисту рослин; 

виробництво біологічно активних органічних добрив та 

поживних розчинів на основі мікробіологічної ферментації гною 

великої рогатої худоби та обрізної фітомаси.  

Адаптивна агробіоінженерна система передбачає також 

використання інформаційних технологій шляхом застосування 

фотометричних біосенсорів визначення стану рослин і 

комп‘ютеризованої системи збору інформації, аналізу,  прогнозування 

і управління технологічними процесами. 

Таким чином, найбільш перспективним напрямком подальшої 

розробки та використання енергоощадних постіндустріальних 

сільськогосподарських технологій є використання адаптивних 

агробіоінженерних систем, які передбачають інтегроване 

використання біотехнологічних альтернатив.  
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Рис. 2. Принципова схема адаптивної агробіоінженерної системи 

отримання і переробки високоліквідної натуральної рослинної 

сировини  в хмелярстві 

 

Запропонований алгоритм та методи оцінювання технологічних 

варіантів інтегрованого використання біотехнологічних альтернатив за 

агроекологічними та біоенергетичними показниками дозволяє 

створити необхідну методичну основу для забезпечення ефективного 

використання постіндустріальних інформаційних агротехнологій. 
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Проведення досліджень з оптимізації поживного режиму та 

створення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті в зв‘язку з 

виробництвом органічної продукції в рослинництві є особливо 

актуальним. Тому метою досліджень є вивчення умов та способів 

створення позитивного балансу поживних речовин у ґрунті при 

обмеженні або відсутності мінеральних добрив та залученні до 

кругообігу біологічного азоту бобових культур і побічної продукції.  

Дослідження проводились на дерновому глеюватому 

супіщаному ґрунті дослідного поля Інституту сільського господарства 

Полісся НААН (м. Житомир), що характеризується такими 

показниками: вміст гумусу – 2,3 %, рН – 6,5, рухомих форм фосфору 

та обмінного калію, відповідно – 153 і 94 мг/кг ґрунту. На вивчення 

поставлена короткоротаційна сівозміна (квасоля – овес – картопля) та 

варіанти системи удобрення: контроль; біологічна – з використанням 

підстилкового гною (10 т/га сівозмінної площі), соломи та сидерату 

редьки олійної; органо-мінеральна – із застосуванням мінеральних 

добрив, які дозволені стандартами органічного виробництва 

(фосфоритне борошно, сульфат калію) та традиційна органо-

мінеральна – з внесенням аміачної селітри, суперфосфату і хлористого 

калію сумісно з органічними добривами. 

Як свідчать отримані дані, продуктивність сівозміни 

підвищувалась по мірі надходження в ґрунт різних видів добрив: від 

2,85 т зернових одиниць на абсолютному контролі до 4,14 т – за 

внесення повної дози традиційних мінеральних добрив у поєднанні з 

органічними (табл. 1). Тобто, по виходу продукції перевагу мала 

органо-мінеральна система удобрення за повної дози мінерального 

живлення. 
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Таблиця 1 

Продуктивність сівозміни та родючість ґрунту залежно від 

системи удобрення (2012-2013 рр.) 

Система удобрення   

(на 1 га сівозмінної 

площі) 

Вихід 

зернових 

одиниць,   

т 

Баланс, кг на 1 га сівозмінної площі 

гумусу азоту фосфору калію 

контроль 2,85 -890 -67 -14 -56 

10 т гною + 2 т 

соломи і сидерату 
3,41 130 28 13 31 

Р40К60
* + 10 т гною 

+ 2 т соломи і 

сидерату 

3,79 160 24 51 84 

N35Р40К60
** +  10 т 

гною + 2 т соломи і 

сидерату 

4,14 220 45 49 79 

Примітка: * - мінеральні добрива, дозволені стандартами органічного 

виробництва; 

                   ** - традиційні мінеральні добрива. 

 

Характер трансформації органічної частини ґрунту насамперед 

визначається кількісним співвідношенням процесів її мінералізації і 

гуміфікації. Нами враховувалось надходження рослинних решток всіх 

культур, побічної продукції зернової культури та квасолі, сидерату й 

гною, з використанням коефіцієнтів гуміфікації. У статтю витрат 

включається мінералізація гумусу під кожною культурою. 

Проведений нами розрахунковий аналіз балансу гумусу показав, 

що на неудобреному фоні відбувається різке зниження родючості 

ґрунту: втрати гумусу складають 890 кг/га в рік. На фоні органічних 

добрив в рік накопичується 130 кг/га гумусу, за поєднання останніх з 

мінеральними добривами – 160 і 220 кг/га. Тобто, удобрені варіанти 

забезпечують просте відтворення родючості ґрунту. 

Крім того, оцінкою рівня родючості ґрунту є баланс основних 

елементів живлення – азоту, фосфору і калію, суть якого полягає у 

зіставленні основних статей їх надходження і виносу. Крім відчуження 

з урожаями, враховувалися газоподібні втрати азоту з мінеральних та 

органічних добрив, вимивання за межі профілю.  

До прибуткової частини відносяться елементи живлення, що 

надходять з різними видами добрив. Крім того, надходження азоту 

відбувається за рахунок симбіотичної фіксації бобовими культурами з 

атмосфери. Це важливо в органічному землеробстві, коли 
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«біологізація» розглядається як потужний чинник формування 

родючості ґрунтів.  

У результаті, на контрольному варіанті спостерігався від‘ємний 

баланс поживних речовин: дефіцит азоту становить 67, фосфору – 14 і 

калію – 56 кг на гектар сівозмінної площі. На удобрених фонах 

встановлюється позитивний баланс цих елементів. При застосуванні 

тільки засобів біологізації, винос поживних речовин урожаєм повністю 

компенсується  внесенням гною, побічної продукції й сидерату. За цих 

умов щорічний надлишок азоту становив  28, фосфору – 13 і калію – 

31 кг/га сівозмінної площі за інтенсивності балансу, відповідно, 121, 

163 і 145 %. 

Згідно літературних джерел, для створення активно-

позитивного балансу елементів живлення і суттєвого підвищення 

родючості легких ґрунтів Полісся треба повертати в ґрунт по 

відношенню до сумарних витрат: азоту – 105-110%, фосфору – 200-

260, калію – 120-150%. 

Щодо азоту і калію, то цей показник відповідає нормативу, а по 

фосфору – занижений. З іншого боку, враховуючи підвищений вміст і 

малорухомість сполук фосфорної кислоти в ґрунті, можна сподіватися 

на їх використання культурами із резервного запасу в майбутньому.  

За сумісного внесення органічних добрив і N35Р40К60 надлишок 

азоту становив 45 кг/га за інтенсивності балансу 135 %, що вказує на 

неефективне його використання. Привнесення мінеральних добрив на 

фоні біологізації, забезпечує баланс фосфору на рівні 49-51 і калію – 

79-84 кг, де підвищений показник інтенсивності вказує на 

нераціональне використання цих елементів та незбалансованість їх з 

азотом. 

Отже, при застосуванні засобів біологізації (гній, побічна 

продукція вівса і квасолі, сидерат редьки олійної) у короткоротаційній 

сівозміні відбувається оптимізація поживного режиму та 

забезпечується бездефіцитний баланс гумусу в ґрунті.  
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Одне з основних завдань сільського господарства – виробництво 

високоякісної екологічно безпечної продукції при збереженні 

стабільної і високої продуктивності земель. Як показує світовий 

досвід, результатом «зеленої революції» 60-х років ХХ століття було 

створене високопродуктивне сільське господарство, що базувалось на 

високому рівні його хімізації. В землеробстві та рослинництві це 

досягалось внесенням підвищених доз добрив, засобів захисту рослин 

та синтетичних стимуляторів росту. Застосування останніх, з однієї 

сторони, активізує ряд процесів життєдіяльності рослин, захищаючи їх 

від негативних зовнішніх впливів, а з іншої, відмічено зниження 

якісних показників вирощеної продукції та негативний вплив на 

навколишнє середовище, викликаючи накопичення в ґрунтах та 

рослинницькій продукції побічних токсичних речовин, які входять до 

їх складу, що негативно впливає на мікрофлору ґрунтів, гідробіонтів та 

швидкість трансформації ґрунтовими мікроорганізмами 

токсикантів [5]. 

Усвідомлення людством зростаючої екологічної загрози 

внаслідок інтенсифікації сільського господарства стимулювало 

розробку альтернативних методів сільськогосподарського 

виробництва, до яких можна віднести точне землеробство (Precision 

farming), біоінтенсивне міні-землеробство (Biointensive mini-Farming), 

біодинамічне землеробство (Biodunamic Agriculture), технології 

використання ефективних мікроорганізмів або ЕМ-технології (Effective 

Microorganism Тechnologies), маловитратне стале землеробство (LISA-

Low Input Sustainable Agriculture) та багато інших. У цьому ж переліку 

можна згадати й органічне сільське господарство (Organic Agrigulture 

або Organic Farming). 

Органічне землеробство базується на максимальному 

використанні біологічних факторів підвищення родючості ґрунтів, 

агротехнологічних заходів захисту рослин, виконанні комплексу інших 

заходів, які забезпечують екологічно-, соціально- та економічно 

доцільне виробництво сільськогосподарської продукції і сировини. 

Перелік таких заходів передбачає використання стимуляторів росту 
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рослин природного походження, до яких належать гумінові препарати 

[4]. 

Аналіз літературних джерел щодо фізіологічної активності цих 

препаратів вказує на те, що вони не завжди узгоджуються між собою, 

що в значній мірі пов‘язано із різним хімічним складом і фізико-

хімічними властивостями гумінових кислот та методами їх оцінки. 

Проте, їх стимулюючий вплив підтверджений результатами 

лабораторних, вегетаційних та польових дослідів, виробничою 

перевіркою на різних сільськогосподарських культурах і в різних 

ґрунтово-кліматичних умовах, практику сільськогосподарського 

виробництва. 

Біологічний вплив препаратів проявляється на ранніх стадіях 

розвитку рослин: підвищується енергія проростання (1-57 %) та 

схожість насіння  (3-15 %), інтенсифікується коренеутворення (30-148 

%) та фотосинтез сходів, прискорюються ріст і розвиток надземної 

маси (28-41 %) [1]. У рослин, посівний матеріал яких обробляється 

препаратами, раніше з‘являються сходи, скорочувались строки 

підготовки розсади до пікірування. При наступній обробці рослин 

препаратами протягом періоду вегетації спостерігається інтенсивний 

розвиток в період бутонізації та цвітіння, що сприяє формуванню 

більш високого врожаю основної продукції.  

Під впливом гумінових препаратів змінюється характер 

фосфорного обміну в листках рослин: збільшується рівень загального 

фосфору за рахунок більш інтенсивного засвоєння мінерального 

фосфору в клітинах, що прискорює реакції фосфорилювання і 

призводить до підвищення кількості фосфорорганічних сполук, в тому 

числі і нуклеїнових кислот. Гумати активізують синтез білку в 

рослинній клітин і тим самим інтенсифікують обмін речовин і в 

кінцевому результаті ріст і розвиток рослин. В результаті 

цілеспрямованого регулювання біохімічних процесів гуматами в 

клітинах рослин відбувається формування продукції з покращеними 

якісними показниками: в бульбах картоплі підвищується вміст 

крохмалю; у льону – якість волокна і кількість олії в насінні; в плодах 

овочевих культур – вміст вітаміну С; в зерні злакових – протеїну; 

буряків цукрових – вміст цукру [3].  

Важливими властивостями гумінових кислот є наявність 

рістрегулюючого, імунностимулюючого і протекторного ефектів. Не 

випадково, що ще  на початку 1960-х років Л.А. Христєва постійно 

акцентувала увагу на цій важливій властивості гумінових кислот. В 

подальшому, неспецифічні адаптогенні їх властивості були 

підтверджені і даними зменшення накопичення важких металів і 
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радіонуклідів в рослинах при внесені гумінових кислот в ґрунт чи 

обробці ними насіння і вегетуючих рослин. Використання препаратів в 

бакових сумішах при обприскуванні хімічними засобами захисту 

рослин знижує фітотоксичність компонентів, дозволяє зменшити 

рекомендовані дози гербіцидів, попереджуючи накопичення їх в 

продукції і негативний вплив на довкілля [6].  

Гумусові кислоти володіють не лише рістстимулюючими 

властивостями, але і вираженою фунгіцидною активністю проти ряду 

збудників грибкових хвороб рослин: аскохітозу, борошнистої роси, 

пероноспорозу, кореневих гнилей, макроспорозу, фітофторозу та ін. 

Так, більш низькі концентрації вуглецю гумінових кислот сприяють 

прояву ауксинового ефекту, який активізує ріст кореневої системи, а 

високі – індукції захисних механізмів рослин [2, 3]. 

Підсумовуючі всі ці факти, можна стверджувати про 

доцільність їх використання у органічному землеробстві. У зв‘язку з 

цим дослідження були спрямовані на вивчення впливу гумінових 

препаратів серії «Сапрогум» на кількісні і якісні показники врожаю 

овочевих культур у закритому ґрунті. Дослідження проводились 

протягом 2005-2007 років на базі Поліської дослідної станції 

Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства і агрохімії 

імені О.Н. Соколовського». Ділянки розміщували систематично. Схема 

висаджування рослин: огірок – 90х30 см; помідор та перець солодкий – 

60х30 см.  

Досліджувані препарати серії «Сапрогум» – це стимулятори 

росту рослин, виготовлені на основі сапропелю –  гумат натрію, калію 

та амонію. В усіх дослідах препарати вносились у вигляді робочих 

розчинів, які готувались шляхом розведення вихідних концентратів 

водою до 0,005 % вуглецю гумусових речовин. Внесення препаратів 

проводились способом позакореневого підживлення – обробки 

вегетуючих рослин у відповідні фази розвитку. 

Отримані результати свідчать, що використання гумінових 

препаратів сприяє підвищенню кількісних та якісних показників 

врожаю овочевих культур. Найкращий результат за вирощування 

огірка отримано при внесенні препаратів у фазу 2-4 листочків та на 

початку бутонізації, що забезпечило приріст врожайності до контролю 

на рівні 15,4-39,4 %, в залежності від форми гумата. За використання 

гумінових препаратів протягом вегетації помідора  відмічено, що 

п‘ятиразова обробка препаратами (у фазу 2-4 листочків, на початку 

бутонізації, в фазу цвітіння, у фазу плодоношення та через 15 днів 

після останньої) забезпечила максимальний приріст врожаю плодів – 

на 25,0-34,4 %. Щодо перцю солодкого, то максимальний ефект дії 
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препаратів відмічено при замочуванні розсади та внесенні їх на 

початку бутонізації, що забезпечило зростання врожаю на 38,1-88,9 %, 

в порівнянні з контролем. 

Якісний аналіз плодів овочевих культур показав, що гумінові 

препарати сприяють зростанню вмісту вітаміну С в продукції: огірка 

на 0,1-1,9, помідора – 0,4-11,4, перцю солодкого – 46,6-167,1 мг% та 

зниженню вмісту  нітратів: огірка на 18,3-47,8, помідора –  3,1-22,5, 

перцю солодкого – 8,5-33,3 мг/кг сирої речовини, в порівнянні з 

контролем. За внесення гуматів протягом вегетації рослин 

спостерігалась тенденція до зростання вмісту вітаміну С та зниження 

вмісту нітратів у плодах при збільшенні кількості обробок.  

Таким чином, аналіз вищенаведеного матеріалу дозволяє 

зробити висновок про ефективність застосування гумінових 

препаратів при вирощуванні огірка, помідора, перцю солодкого і 

перспективність подальшого вивчення даного напрямку біологізації 

землеробства. 
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Принятая мировой практикой за основу органовозвратная 

система земледелия вынуждает искать ресурсы органики, не 

используемые в сельскохозяйственной практике, для 

органопополнения почв. Особенно важное значение имеет 

хозяйственное освоение сапропелей, как средства, способного 

комплексно восстанавливать и поддерживать плодородие почв. 

Обладая высоким органосодержанием и клеящей способностью, 

сапропели способны осуществлять органопополнение почв с 

одновременным созданием прочной комковатой почвенной структуры 

лонгированного действия. На фоне потери почвами 

структурированности в результате неумеренного применения 

минеральных удобрений и ряда других причин восстановление 

почвенных структур приобретает определяющее значение. Не меньшее 

значение имеет и органопополнение почв в связи со стремительной 

убылью гумусосодержания черноземных почв Украины. 

Причиной ограниченного использования сапропелей является 

отсутствие отечественных специализированных технологий и 

технических средств, что является характерным для первоначального 

развития новых направлений. В этих случаях обычно используются 

средства, заимствованные из смежных областей техники, которые, 

естественно, не способны полнеценно решать стоящие задачи. Одним 

из трудно решаемых вопросов в случае добычи сапропелей являются  

процессы сушки, обусловленные високим водосодержанием 

забираемой из залежи сапропелевой массы используемыми 

традиционными средствами. 

По этой причине применяют сушку, в основном, в слое. 

Известно, что основными факторами интенсификации процессов 

сушки, помимо снижения исходного водосодержания, является 

увеличение поверхности испарения, повышение температуры сушки и 

интенсификации воздушных потоков.  

Основным вариантом добычи сапропелей в современных 

технологиях считается добыча земснарядами многократным намывом 
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сапропелей в составе 3% пульпы на специально оборудованные 

площадки большой площадью (4га намываемый слой составляет 

300…500 мм. Используются также экскаваторно-грейферная и 

ковшово-элеваторная технология. В результате малой площади 

испарения сушка растягивается на 2 года. 

Сушка может быть интенсифицирована забором из залежи 

массы густой консистенции, способной сохранять приданную ей 

форму. Это позволяет интенсифицировать сушку не столько за счет 

снижения исходного водосодержания, сколько за возможностью 

придания формы с развитой поверхностью испарения на объектах 

сушки с малыми размерами. Это одновременно позволяет применить и 

другие приемы ускорения сушки в виде повышения температуры и 

интенсификации воздушных потоков, что делает возможным заменить 

неэффективную естественную сушку на принудительную 

искусственную. При этом в качестве энергоисточника сушки может 

быть применено сжигание в специальном отопительном устройстве 

самих сапропелей, обладающих високим органосодержанием. Это 

открывает возможности радикального изменения технологий добычи 

сапропелей с обеспечением синхронной с забором сапропеля из 

залежи выдачей готовой продукции. 

Еще одной причиной, ограничивающей использование 

сапропелей в качестве почвенных грунтов и удобрений, является 

высокое содержание в них тяжелых металлов, радиоактивных 

изотопов и других токсичных компонентов – ароматических 

углеводородов, нефтепродуктов и др., а также патогенной 

микрофлоры. Наличие в сапропелях перечисленных негативных 

факторов приводит к загрязнению продуктов растениеводства и 

животноводства. 

При выборе методов детоксикации сапропелей определяющим 

показателем их состава является содержание металлов в подвижной 

форме. Содержание подвижных тяжелых металлов определялось 

согласно общепринятых методик и высушенные до постоянной массы 

пробы исследовались на микроскопе Axio Vert A1 (Сarl Zeiss, 

Германия). 

Результаты анализа показали, что, несмотря на достаточно 

высокое валовое содержание металлов в сапропелях (цинк, свинец, 

медь, хром, марганец и др.), в подвижной форме их содержание 

значительно ниже (рис. 1), наибольшая концентрация характерна для 

цинка.  Одним из путей снижения этих негативных факторов является 

обработка водных растворов сапропелей электрическими разрядами 

(электрогидроимпульсная обработка) [1, 2, 3]. При электрическом 
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разряде водного раствора сапропелей  в нем образуется плазменный 

канал с температурой 15000°’40000° С, который создает давление в 

растворе до величины 20’100 МПа в течение ’ секунд. При 

электрогидроимпульсной обработке раствора сапропелей в последнем 

возникают электромагнитные поля с напряженностью 10’50 тысяч 

эрстет, интенсивное световое, тепловое, ультрафиолетовое, 

инфракрасное и рентгеновское излучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Содержание тяжелых мелаллов в         Рис.2. Содержание тяжелых металлов в                                                                                    
      сапропели  до ЭГИ обработки.            сапропели после ЭГИ обработки. 

 

Кроме этого, в плазме канала разряда происходит распад 

молекул веществ, входящих в сапропель, в результате чего в растворе 

возникают электрохимические процессы  и создаются новые 

химические соединения.  

В ходе экспериментальных исследований электро-

гидроимпульсной обработки водного раствора сапропелей было 

установлено, что радиационный фон раствора снизился с 18 до 12 

микрорентген, содержание тяжелых металлов, таких как цинк, 

снизилось на 16% (рис. 2). 

Преимущество применения электрогидроимпульсной обработки 

водных растворов сапропелей заключается еще и в том, что эту 

обработку можно осуществлять одновременно с непосредственной 

добычей сапропелей. 

Учитывая зарубежный опыт в изготовлении компактного и 

мобильного оборудования очистки водоемов от заиления и утилизации 

извлекаемого ила нами разработаны самоходные понтоны с 

установленными на них механизмами, отличающиеся простотой 

конструктивного решения, хорошей оперативностью проведения работ 

и имеющие следующие достоинства: 

- при проведении работ дно очищается до чистого слоя; 
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- позволяет производить добычу сапропелей без выпуска воды 

из прудов и озер; 

- возможность одновременно с добычей сапропелей проводить 

детоксикацию. 
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Внаслідок тривалого і систематичного техногенного 

навантаження на грунт під хмеленасадженнями  (більше двадцяти 

механічних операцій, окремі в два сліди, та надвисокі норми 

органічних та мінеральних добрив, пестицидів) біогеоценоз хмільника 

і прилеглі території зазнають надмірного антропогенного тиску. 

Імовірно, що і сам грунт під впливом вказаних факторів різко змінює 

свої якісні показники, в т.ч. може трансформуватися материнська 

порода. Інтенсивний технологічний процес вирощування хмелю 

традиційно передбачає утримання міжрядь хмеленасаджень у стані, 

вільному від рослинності за рахунок систематичних міжрядних 

культивацій. Це призводить до порушення природного процесу 

відтворення родючості ґрунту, зниження стабільності функціонування 

та продуктивності агробіоценозу. 

Як виноградарі, так і хмелярі значну увагу при розробці і 

вдосконаленні методів утримання ґрунту звертають на біотехнології, 

mailto:alex.stecyuk@ukr.net
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які забезпечують високоінтенсивне виробництво зі збереженням 

ресурсного потенціалу ґрунту і екології в цілому. І якщо сидерація 

міжрядь як хмеленасаджень, так і виноградників, вже показала свою 

ефективність, то питання залуження вивчалось досить мало.  

Російський вчений Лук‘янов О.О. вказує, що основу 

біологізованого способу утримання ґрунту складає травосіяння (в 

даному випадку щавелю кислого). При такому утриманні, 

збільшується надходження органіки в грунт, відновлюється природний 

процес  відтворення ґрунтової родючості, суттєво покращуються 

водно-фізичні, теплові і повітряні режими, надходження елементів 

живлення в рослини, формується найбільш стійкий і продуктивний 

ампелоценоз [1]. Позитивних результатів досягли й українські 

виноградарі, які застосовували для залуження райграс пасовищний та 

люцерну [2]. 

Аналогічні дослідження при органічному веденні хмелярства 

проводили новозеландські вчені, які запропонували висів у міжряддях 

суміші вівса і конюшини, яку періодично скошували для мульчування 

міжрядь і накопичення в ґрунті органіки. За такої системи виробництва 

хмелю урожайність шишок дещо знижувалась, проте якісні показники 

альфа-кислот залишались на тому ж рівні, що і при традиційній 

технології [3]. Перехід до органічного ведення хмелярства в Україні – 

досить складний процес, проте введення елементів біологізації в 

технологію вирощування хмелю є актуальним питанням.  

Мета досліджень – вивчення ефективності застосування 

залуження міжрядь хмеленасаджень як альтернативи традиційній 

технології. Об’єкт досліджень – технологічний процес вирощування 

хмелю з використанням утримання міжрядь під багаторічними 

травами.  

Методика досліджень. Дослідження проводились у 2011-

2013 рр. 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, багаторічні трави. 

Мінеральні добрива – аміачна селітра 34 %; гранульований 

суперфосфат 20 %; калімагнезія 29 %. Для залуження міжрядь навесні 

2011 року були висіяні багаторічні трави: райграс пасовищний, мятлик  

луговий, вівсяниця червона, конюшина біла у співвідношенні –  

2:1:1:1. 
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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; Перегній вносимо періодично, через рік. 

Розрахунково-запланована урожайність –  15-20 ц/га.  

Перед початком закладання досліду, велику увагу ми приділили 

вибору трав для залуження з огляду на ґрунтово-кліматичні ресурси 

місцевості. Для формування стійкого травостою були використані 

райграс пасовищний, мятлик луговий, вівсяниця червона, а для 

підтримання балансу азоту – конюшина біла. 

Урожайність зеленої маси багаторічних трав в середньому за 

три роки і чотири укоси склала 12,6-13,1 т/га (варіанти 3,4). Мульча 

при цьому залишалась на рядах та міжрядді. Урожайність та якість 

хмелю за три роки досліджень представлені в табл. 1. 
 

Таблиця 1 

Урожайність та якість хмелю за три роки досліджень 
Варіанти досліду Урожайність, т/га Вміст α-кислот, % 

Без добрив (абс. контроль) 1,07 10,2 

N180P160K220 + гній 40 т/га  

(контроль) 
1,71 8,8 

Залуження міжрядь 

+ N180P160K220 
1,33 9,6 

залуження міжрядь  

+ гній 20 т/га   

+ N180P160K220 

1,56 9,9 

 

Результати по урожайності хмелю свідчать, що варіант 4 з 

залуженням міжрядь з половинною нормою перегною незначно 

поступається традиційній технології (варіант 2). Особливість якісного 

показника полягає в тому, що відсутність удобрення сприяє 

накопиченню альфа-кислот, а застосування традиційної системи 

удобрення (контроль) вже третій рік підряд зумовлює найнижчу 

інтенсивність утворення альфа-кислот в шишках хмелю – 8,8 %,  проте 

варіанти з залуженням міжрядь показали вищі результати, і лише 

незначно поступались абсолютному контролю. 

Таким чином, якісні показники родючості дерново-підзолистого 

ґрунту при вирощуванні хмелю  потребують постійного і системного  

поповнення елементів живлення, бажано у формі традиційних 

органічних добрив та сидеральних культур у поєднанні з  

мінеральними добривами, а також за рахунок  органічної маси 

багаторічних трав, що вирощуються у міжряддях хмеленасаджень. 
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Застосування залуження міжрядь виявило тенденцію до 

формування більш стійкого агробіоценозу  в порівнянні з традиційною 

технологією вирощування хмелю, що дає можливість знизити 

енергозатрати., не втрачаючи продуктивності. 
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Зона Полісся України характеризується достатньою кількістю 

опадів і великою різноманітністю ґрунтів, які в основному 

характеризуються низькою природною родючістю, що значною мірою 

впливає на урожайність зернобобових культур, зокрема, горох польовий 

(пелюшку). Скоростиглість деяких сортів пелюшки дає можливість 

вирощувати її в північних районах України там, де вика яра пізно визріває 

і не дає можливості своєчасно посіяти озимі зернові. Пелюшку доцільно 

вирощувати як в одновидових посівах, так і в сумішках з вівсом чи  

ячменем. Вона є кращою післяжнивною культурою. Так, при 

випробуванні однорічних трав у післяжнивному посіві найвищий врожай 

зеленої маси дає пелюшко-вівсяна суміш 120,5 ц/га, що на 59,8% більше 

за вико-вівсяну суміш, на 65% більше за жовтий люпин і на 186% за 

вузьколистий люпин [5, 7].  

Пелюшка добре реагує на органічне і мінеральне добриво. Без 

внесення гною вона забезпечує 135,1 ц /га зеленої маси, а по 
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органічному удобренню – 181,5ц/га. Пелюшка добре реагує на 

внесення фосфорно-калійних добрив, які необхідно вносити з осені 

під зяб. У дослідах В. П. Фещенко, О. В. Вишневської, А. Г. Павленка 

максимальну врожайність зеленої маси 327 ц/га та 28,5 ц/га зерна 

отримано у варіантах, де вносили N30P60K60 [3,4,8].   

Посів пелюшки на зелене добриво може стати найбільш 

розповсюдженою формою сидерації ґрунтів у поліських районах 

України. За цієї форми використання вона займає парове поле 

сівозміни і найбільш повно використовує усі умови для нарощування 

зеленої маси [1]. Пелюшка характеризується високою врожайністю 

зеленої маси і використовується на зелений корм, сіно і силос. Зерно 

пелюшки являє собою добрий концентрований корм для 

сільськогосподарських тварин. У кормовій одиниці зерна міститься 

23-27 % білка, 1,5-1,8 % жиру та 180-210 г перетравного протеїну. 

Біологічна цінність білка рослин визначається не тільки його загальною 

кількістю, але й вмістом у ньому незамінних амінокислот. Протеїн 

пелюшки є джерелом лізину, аргініну, лейцину, валіну, ізолейцину. 

Вміст незамінних амінокислот у зеленій масі пелюшки на 20 –73 % 

вище, ніж у гороху, тому зелена  маса їх цінніша для годівлі свиней і 

птиці [2,6]. У зв‘язку з вищевикладеним, розробка економічно 

доступних та ефективно обґрунтованих прийомів одержання 

екологічно безпечних кормів з пелюшки у Поліссі України визначає 

актуальність даних досліджень. 

Польові та лабораторні дослідження з пелюшко-вівсяною 

сумішкою проводились нами впродовж 2006-2013 рр. у стаціонарі 

польової 8-пільної сівозміни дослідного поля ЖНАЕУ з наступною 

схемою чергування культур: 1. Пшениця озима. 2. Льон –довгунець. 3. 

Пелюшко-вівсяна сумішка. 4. Жито озиме. 5. Ріпак ярий. 6. Картопля. 

7. Ячмінь з підсівом конюшини лучної. 8. Конюшина лучна.  

Схема досліду наступна: Фактор А – основний обробіток 

ґрунту: А-1). Оранка на 18-20 см (контроль); А-2). Обробіток 

плоскорізом КПГ-250 на глибину 18-20 см; А-3). Обробіток важкою 

дисковою бороною БДТ-3 на глибину 10-12 см; Фактор В – удобрення: 

В-1). Без добрив (контроль); В-2). Органо-мінеральна традиційна (гній 

6,25 т/га + N50P48K55); В-3). Органо-мінеральна з помірними нормами 

мінеральних добрив (гній 6,25 т/га + солома + N10 на тону + сидерат + 

N31P32K36). 

Площа посівної ділянки становить 196 м
2
, облікової 100 м

2
. 

Повторність триразова, розміщення ділянок систематичне. Сорти: 

пелюшки – Зв‘ягельська, вівса посівного – Мирний. 
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У тривалих дослідах з пелюшко-вівсяною сумішкою нами 

встановлено, що у ясно-сірих лісових ґрунтах при внесенні 

мінеральних добрив збільшується запас доступних поживних речовин. 

Найбільший вміст легкогідролізованого азоту спостерігався на 

варіантах без добрив та при внесенні соломи + N10 на тону і становив 

50,4 мг/кг ґрунту. Разом з тим, найменше азоту було при внесенні 

помірних доз мінеральних добрив – 47,6 мг/кг ґрунту. Щодо розподілу 

доступного фосфору та обмінного калію спостерігається дещо інша 

тенденція. Найвищий вміст цих елементів спостерігається на варіанті з 

помірними дозами мінеральних добрив і становить для фосфору – 129 

мг/кг та калію – 59 мг/кг. 

Таблиця 1 

Урожайність та висота травостою пелюшко-вівсяної сумішки 

залежно  від способів обробітку ґрунту та удобрення у польовій 

сівозміні Полісся  (середнє за 2006-2010 рр.) 

Способи 

обробітку 

ґрунту   

(фактор А) 

Система 

удоб-

рення 

(Фак- 

тор В) 

Урожай-ність 

зеленої маси, 

т/га 

Висота травостою,  см 

овес 
плюш-

ка 
середнє 

Оранка на 18-

20 см 

(контроль) 

1 22,4  110,3 86,3  98,3  

2 25,6  111,0 86,1  98,5  

3 34,1  126,2 87,5  106,8  

4 33,8  123,3 88,8  106,1  

Обробіток 

плоскорізом 

КПГ-250 

(18-20 см) 

1 22,4  117,2 81,2  99,2  

2 26,1  120,5 82,2  101,3  

3 36,9  124,1 93,3  108,7  

4 34,6  123,7 91,2  107,4  

Обробіток 

важкою 

дисковою 

бороною     

(10-12 см) 

1 22,1  110,5 86,0  98,2  

2 25,3  118,7 80,2  99,4  

3 35,9  122,0 88,5  105,3  

4 
34,0  122,2 87,7  105,0  

Різногли-

бинний 

обробіток 

1 22,1  110,3 85,7  98,0  

2 25,0  114,8 83,5  99,2  

3 33,1  122,0 87,3  104,6  

4 32,6  119,3 85,5  102,4  

НІР = 5,85 для оцінки істотності різниці часткових середніх 

НІР = 2,92 для оцінки істотності різниці середніх по фактору А 

НІР = 2,92 для оцінки істотності різниці середніх по фактору B I AB 

 

Внесення помірних та традиційних норм мінеральних добрив на 

фоні гною впродовж 2006-2010 рр. забезпечило урожайність зеленої 

маси пелюшко-вівсяної сумішки – 32,6-36,9 т/га. Приріст урожаю 
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зеленої маси по відношенню до контролю (без добрив) при оранці 

складає 11,4–11,7 т/га, при дискуванні на 10-12 см – 11,9–13,7 т/га, при 

різноглибинному обробітку – 10,5–11,0 т/га, а при плоскорізному 

обробітку – 12,2–14,5 т/га (табл. 1). Наукові джерела та виробнича 

практика свідчать, що при вирощуванні у сумішках пелюшка значно 

збільшує свій ріст, досягаючи висоти 150 см і більше, залежно від 

наявності вологи. Найкращий обробіток ґрунту для пелюшко-вівсяної 

сумішки у наших дослідах був плоскорізний на 18-20 см. Висота 

травостою на цьому варіанті складала 107,4-108,7 см, що на 1,3–1,9 см 

вище, ніж по оранці. Проведення дискування та різноглибинного 

обробітку ґрунту за урожайністю зеленої маси сумішки було на рівні 

варіанту з оранкою. В агроекологічних умовах 2011-2013 рр. 

урожайність зеленої маси сумішки, незалежно від удобрення та 

способів обробітку ґрунту у польовій сівозміні, знаходилась у межах 

від 18,5 до 37,0 т/га  (табл. 2).  

Таблиця 2 

Продуктивність та якість травостою пелюшко-вівсяної сумішки 

залежно  від способів обробітку ґрунту та удобрення у польовій 

сівозміні Полісся, середнє за 2011-2013 рр. 
Способи 

обробітку 

ґрунту                 
(фактор А) 

Система 

удоб-

рення 
(Фактор 

В) 

Урожайність, 

т/га 

Висота 

траво-

стою,  
см 

Вихід 

з 1 га, ц 

ОЕ, тис, 

МДж/га 

Вміст 

перет-

равного 
протеїну у 

кормовій 

одиниці, г 

зер-
на 

зеленої 
маси 

кормових  
одиниць 

перетравного 
протеїну 

Оранка на 

18-20 см 

(контроль) 

1 1,48 19,3 101,8 30,9 4,44 53,1 143,6 

2 1,65 22,4 103,3 35,8 5,15 61,6 143,8 

3 2,62 30,0 124,6 48,0 6,90 82,5 143,8 

4 2,73 29,6 123,8 47,4 6,81 81,4 143,7 

Обробіток 
плоскорізом 

КПГ-250 

(18-20 см) 

1 1,50 20,8 103,6 33,2 4,78 57,2 143,9 

2 1,78 24,1 105,7 38,6 5,54 55,4 143,5 

3 2,88 37,0 128,9 59,2 8,51 101,7 143,8 

4 2,96 35,1 126,6 56,2 8,07 96,5 143,6 

Обробіток 

важкою 
дисковою 

бороною                   

(10-12 см) 

1 1,54 20,3 100,1 32,5 4,67 55,8 143,7 

2 1,82 26,4 104,0 42,2 6,07 72,6 143,8 

3 2,68 33,8 118,0 54,1 7,77 93,0 143,6 

4 2,88 
 

30,7 
 

116,4 
 

49,1 7,06 84,4 143,8 

 

Різногли-
бинний 

обробіток 

1 1,47 18,5 99,3 29,6 4,26 50,9 143,9 

2 1,74 21,9 104,6 35,0 5,03 60,2 143,7 

3 2,60 32,3 118,2 51,7 7,43 88,8 147,7 

4 2,72 29,5 115,3 47,2 6,78 81,1 143,6 

НІР05  0,56 2,8      
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Внесення помірних та оптимальних доз мінеральних добрив на 

фоні органічних забезпечує достовірну прибавку урожаю зеленої маси 

пелюшко-вівсяної сумішки. Порівняно до контролю (без добрив), 

незалежно від способів обробітку ґрунту, вона становила 10,4-16,2 

т/га. Висота травостою на цих ділянках коливається в межах від 115,3 

до 128,9 см. 

Щодо обробітку ґрунту, то найбільш оптимальний для 

пелюшко-вівсяної сумішки був плоскорізний на 18-20 см. При цьому 

отримано достовірний приріст зеленої маси, який становив на варіанті 

з внесенням гною 6,25 т/га + N50P48K55 відповідно до контрольного 

варіанту (оранка на 18-20 см) – 7,0 т/га. Висота травостою на цьому 

варіанті була 128,9 см, що на 4,3 см вище, ніж по оранці. 

За дискування та різноглибинного обробітку ґрунту урожайність 

зеленої маси сумішки не поступалась або знаходилась на рівні 

варіанту з оранкою, що також може бути альтернативою при розробці 

енергозберігаючих технологій.  

Розрахунки свідчать, що посіви пелюшко-вівсяної сумішки 

забезпечують значний вихід кормових одиниць та перетравного 

протеїну, урожай яких, в основному, залежить від  удобрення. Так, при 

внесенні помірних та оптимальних доз мінеральних добрив на фоні 

гною вихід кормових одиниць становив, незалежно від способів 

основного обробітку ґрунту,  від 47,2 до 59,2 ц/га, а перетравного 

протеїну відповідно – від 6,78 до 8,51 ц/га.  

Стосовно обробітків грунту, то при плоскорізному обробітку 

був найбільший вихід кормових одиниць – 56,2-59,2 ц/га. Оранка 

забезпечила відповідно вихід 47,4-48,0 ц/га, дискування – 49,1-54,1 

ц/га і найменший збір кормових одиниць виявлено при 

різноглибинному обробітку грунту – 47,2-51,7 ц/га. Аналогічним був 

вихід перетравного протеїну з пелюшко-вівсяної сумішки, який 

становив на удобрених ділянках за оранки – 6,81-6,90 ц/га, за 

плоскорізного обробітку –  8,07-8,51 ц/га, за дискування – 7,06-7,77, а 

за різноглибинного обробітку – 6,78-7,43 ц/га.  

Слід відмітити, що пелюшко-вівсяна сумішка – надійне джерело 

обмінної енергії для тварин, вміст якої у кормі коливається на 

удобрених варіантах від 81,1 до 101,7 тис. МДж з одного гектара. 

Спостерігається висока забезпеченість кормової одиниці перетравним 

протеїном – 143,5-143,9 г, що значно перевищує норму. 

Отже, внесення помірних та оптимальних норм мінеральних 

добрив на фоні гною (6,25 т/га на 1 га сівозмінної площі) забезпечує 

урожай зеленої маси пелюшко-вівсяної сумішки 29,5-37,0 т/га, вихід 

кормових одиниць – 47,2-59,2 ц/га, перетравного протеїну – 6,78-8,51 
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ц/га. Приріст урожаю зеленої маси порівняно до контролю (без 

добрив) за оранки становить 10,3-10,7 т/га, за дискування на 10-12 см – 

10,4-13,5 т/га, за різноглибинного обробітку – 11,0-13,8 т/га, а при 

плоскорізному обробітку – 14,3-16,2  т/га.  

 

Література 

 

1. Іванюк В. Відновлення родючості ґрунтів Полісся 

впровадженням посівів гороху польового (пелюшки) / В.Іванюк // 

Пропозиція. – 2000. –  № 10. – С.28-30. 

2. Мойсеенко В. В. Продуктивность и кормовая оценка 

зернобобовых культур в агрофитоценозах Полесья Украины / 

В.В.Мойсеенко, В.З.Панчишин // Современные проблемы и 

перспективы развития сельского и лесного  хозяйства: Сб. трудов по 

результатам работы межд. науч.-практ. конференции, посвященной 70-

летию факультета агрономии и лесного хозяйства.   – Вологда – 

Молочное, 2013. – С.116–123. 

3. Мойсієнко В. В. Продуктивність пелюшко-вівсяної сумішки 

залежно від способів основного обробітку ґрунту та удобрення у 

польовій сівозміні Полісся / В. В. Мойсієнко, Н. Я. Кривіч, 

Л. Л. Довбиш, С. В. Стоцька // Вісник ЖНАЕУ, 2009. – № 1. – С.129-

136. 

4. Мойсієнко В. В. Продуктивність та кормова оцінка 

зернобобових культур в агрофітоценозах Полісся України 

/ В. В. Мойсієнко // Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 

181–188.  

5. Ратошнюк В. І. Продуктивність пелюшки у змішаних посівах 

з підтримуючими культурами / В. І. Ратошнюк, І. Ю. Ратошнюк, 

І. М. Ратошнюк // Вісн. ДАУ. – 2005. – № 1. – С. 88-93. 

6. Савченко Ю. І. Ефективність використання пелюшки в 

раціонах молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі / 

Ю. І. Савченко, І. М. Савчук, К. В. Гончарова // Науково-технічний 

бюлетень. – Харків, 2004. – № 86. – С. 111-115. 

7. Смаглій О. Ф. Пелюшка – важливий резерв збільшення 

виробництва рослинного білка / О. Ф. Смаглій. – Житомир, 1999 . – 3с. 

8. Фещенко В. П. Агроекологічне значення вирощування 

пелюшко-вівсяної сумішки / В. П. Фещенко, О. В. Вишневська, 

А. Г. Павленко  // Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 52. –     

С. 44-47.  

 

 



 288 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЧНОГО 

ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ТА ПОЛІССЯ 

УКРАЇНИ 
 

В.В. Москалець, к. с.-г. н., с. н. с., 

Т.З. Москалець, к. б. н. 

Білоцерківський національний аграрний університет 

М.М. Ключевич, к. с.-г. н., доцент 

Житомирський національний агроекологічний університет 

kluchevichm@mail.ru 
 

Органічне землеробство – один із напрямів розбудови агросфери, 

яке ставить за мету відновити родючість ґрунтів. Офіційні статистичні 

огляди IFOAM підтверджують, що якщо на початок 2003 р. в Україні 

було зареєстровано 31 господарство, що отримало статус «органічного», 

то в 2011 р. нараховувалось вже 155 сертифікованих органічних 

господарства, а загальна площа сертифікованих органічних 

сільськогосподарських земель склала 270,3 тис. га. Нині за різкого 

скорочення поголів'я сільськогосподарських тварин і утворення 

надлишку соломи, доцільно застосовувати нову систему добрив, де 

замість гною в органічних добривах буде використана солома [1, с. 42–

48; 2, с. 29–30]. 

Вплив соломи на урожайність наступних культур визначається 

ступенем її розкладання, що досягається на початку наступного 

вегетаційного періоду. Термін розкладання соломи залежить від типу 

ґрунту, її фізичних, хімічних і біологічних властивостей, кліматичних 

умов, а також від виду і складу заорюваного рослинного матеріалу, 

особливо азоту. Солома злакових культур характеризується високим 

відношенням С:N, внаслідок чого за дефіциту азоту розкладання її 

швидко припиняється. Заорювання соломи супроводжується 

інтенсивною іммобілізацією азоту в ґрунті, використанням засвоюваних 

його сполук ґрунтовою мікрофлорою, що призводить до погіршення 

азотного живлення і зниження урожаю наступних культур [3, с. 63–67; 

4, с. 18–20; 5, с. 156–170; 6, с. 30–32; 7, с. 26; 8, с. 430; 9, с. 70–103; 10, с. 

22–23; 11, с. 44–46; 12, с. 186–192; 13, с. 55–69; 14, с. 20].  

Отже, у нинішніх умовах різкого дефіциту внесення відходів 

тваринництва та мінеральних добрив у ґрунти агроекосистем, доцільно 

застосовувати побічну продукцію рослинництва для залучення її до 

трофічної структури ґрунту для покращення його стану та підвищення 

продуктивності сільськогосподарських культур. 

Дослідження здійснювали в умовах центральної частини 

Лісостепу  та Східного Полісся України. 
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Мульчування поверхні ґрунту соломою та іншими рослинними 

залишками – це стабільна тенденція в землеробстві. Цей захід оптимізує 

ґрунтові режими: водний, повітря, тепловий і фітосанітарний, що 

забезпечує надалі підвищення врожайності культур. Встановлено, що в 

Центрального Лісостепу врожайність основної і побічної продукції 

тритикале озимого сорту Славетне складає 4,7–5,8 і 6,1–6,9 т/га і 

Коростенського району Житомирської області сорту Полянське – 2,5 і 

4,8 т/га відповідно. 

Солома має вагоме екологічне значення для ґрунтів 

агроекосистеми [15, 16, с. 44–101]. З‘ясовано, що вміст органічної 

речовини, калію та фосфору в соломі тритикале озимого вищий, ніж у 

соломі пшениці та жита. 

Технологія застосування соломи тритикале озимого сорту 

Славетне під формування посівів сої та гречки в умовах Лісостепу та 

Полісся включала 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 [17, с. 380–385]. 

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 сприяють підвищенню продуктивності наступних 

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 в умовах 

Житомирського Полісся 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 Центрального Лісостепу урожайність зерна цієї 

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 

агрофітоценозах сої сорту Мрія, які підтвердили ефективність 

пролонгованої дії комплексного застосування побічної продукції 

тритикале озимого та азотних добрив 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 
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внесенням соломи та азотних добрив у дозі N60. Ефект застосування 

соломи і мінерального азотного добрива проходив в послідовності: 

солома з тритикале + N60 > солома з тритикале + N90 > солома з 

тритикале + N30. Кореляційний аналіз показав, що у разі застосування 

соломи з тритикале + N90 спостерігається негативна достовірна 

кореляція (r = -0,48) між висотою рослин і масою зерен порівняно з 

застосуванням соломи з тритикале + N60 (r = -0,66, р = 0,05). Аналіз 

даних з визначення елементів структури врожайності показав, що сорт 

Мрія формує більшу кількість бобів і зерен на фоні застосування соломи 

і мінерального добрива в дозі N60 порівняно з контролем.  

У разі чого кількість бобів збільшилася – на 55 %, кількість і маса 

зерен з однієї рослини – на 63 %; показники висоти рослин і висоти 

прикріплення нижнього бобу не змінювалися й були нарівні контролю . 

Зазначені факти можна пояснити таким чином, що для 

чорноземів типових формула добрива – солома 6 т/га + N60 та для 

дерново-підзолистих – солома 6 т/га + N90 забезпечує найбільшу 

активність діяльного шару ґрунту, а саме: азот в дозі N60 іммобілізує 

азотофільну мікробіоту (забезпечує її азотним харчуванням) і мобілізує 

целюлозоруйнівну мікрофлору. Формула добрива на чорноземах – 

солома 6 т/га + N90 та ґрунтах Полісся – солома 6 т/га + N120 – навпаки 

приводить до активної мобілізації азотофільної мікробіоти, яка окрім 

мінерального азоту добрива, ще використовує азот соломи. Об'єктивним 

показником такого факту є врожайність зерна гречки і сої, аналогічна як 

по одній, так і іншій формулі добрива. 

Таким чином, в умовах Центрального Лісостепу на чорноземах 

типових застосування соломи з тритикале озимого (6 т/га) і аміачної 

селітри в дозі N60 і в умовах Житомирського Полісся на дерново-

підзолистих – соломи 6 т/га + N90 є оптимальним і науково 

обґрунтованим рішенням стратегічного завдання з інтенсивної 

мінералізації побічної продукції та включення її в трофічну структуру 

ґрунту, підвищення врожайності зерна зернових і зернобобових культур, 

а також заощадження матеріальних ресурсів [18, с. 92–93; 19, с. 21–25.]. 

З'ясовано, що застосування лише соломи тритикале озимого як добрива 

під гречку і сою не виправдовує себе, оскільки, за даними деяких учених 

[20, с. 56–60.], солома виснажує ґрунт на азот і призводить до підвищення 

алелопатичних проявів мікробного і фунгального комплексу відносно 

рослин. Оскільки, за низької культури землеробства та інших 

несприятливих агроекологічних чинників відбувається активізація 

мікроорганізмів з групи мікроміцетів і грибів, які пригнічують 

ферментативну активність агрономічно корисної мікрофлори, що 

відбивається на екологічному стані ґрунту і якості рослинницької 
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продукції. Водночас встановлено, що використання лише соломи з 

тритикале озимого як добрива призводить до істотного накопичення 

токсичних продуктів мікозного і мікробного компонентів ґрунту, 

враховуючи пригнічення розвитку рослин-індикаторів. 

Варто додати, що на варіанті застосування соломи проростки 

рослин-індикаторів з'являлися на 2–3 доби пізніше та істотно 

відрізнялися за біометричними параметрами порівняно з контролем і 

варіантами комплексного застосування соломи і мінерального азотного 

добрива. При підрахунку рівня фітотоксичної активності ґрунту 

встановлено, що комплексне застосування соломи з тритикале озимого і 

мінерального азотного добрива в дозі N60 є доцільнішим за станом 

ґрунту порівняно з іншими варіантами. З'ясовано, що підвищення дози 

азотних добрив призводить до пригнічення ферментативної активності 

агрономічно корисної мікрофлори ґрунту, враховуючи рівень його фіто 

токсичності. Таким чином, результати досліджень, проведених в 

межах Придніпровської височини та Поліської низовини, 

підтвердили ефективність комплексного застосування соломи і 

«стартових» доз азотних добрив на посівах круп'яних і зернобобових 

культур плодозмінної сівозміни, що сприяє підвищенню врожайності 

зерна. 
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В Україні протягом останіх двох десятиліть почалося наукове 

обґрунтування щодо відродження традицій розвитку виробництва 

фітопродукції без використання синтетичних препаратів, що є 

важливим природоохоронно-економічним чинником. За своєю суттю 

цей традиційний напрям виробництва фітопродукції на теренах нашої 

країни функціонував протягом багатьох століть, тоді як синтетичні 

препарати почали широко використовуватися лише протягом 

останнього. Саме необґрунтоване використання хімічних препаратів 

промислового виробництва та, відповідно, забруднення довкілля і 

продукції токсичними агрохімікатами, особливо в другій половині 

двадцятого століття, стало поштовхом для відновлення традицій 

виробництва фітопродукції без використання синтетичних препаратів, 

в основі якого є біодинамічне та натуральне (органічне) землеробство. 

В основі обгрунтування принципів виробництва органічної 

фітопродукції та ефективності її захисту без застосування синтетичних 

засобів покладено історичний досвід формування та функціонування 

агрофітоценозів на території України, ефективність його ведення в 

ряді країн світу та, особливо, Європи [1, с. 264; 2, с.74; 3, с. 412]. При 

цьому, в ряді випадків, за обґрунтування моніторингової системи щодо 
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біорізноманіття та оптимізації методів захисту рослин, використанні 

власні результати досліджень, що проводилися в Лісостепу та Поліссі 

України протягом останніх 35 років [4, с. 483; 5, с. 111–112]. 

Виробництво органічної фітопродукції – це цілісна, але 

специфічна система формування та функціонування фітоценозів 

господарств, яка повинна включати ряд основних, але суттєво 

удосконалених щодо загальноприйнятого виробництва ланок, зокрема: 

організаційно-технологічну; правову; сертифікацію та стандартизацію 

на основі міжнародних стандартів; вирощування сировини, як правило, 

при замкнутому циклі з тваринництвом; збирання сировини, її 

транспортування та зберігання; переробку та отримання якісної й 

безпечної продукції; транспортування та зберігання продукції; 

реалізацію продукції на персоніфікованих ринках; споживання тощо. 

За умов виробництва фітопродукції без використання 

синтетичних препаратів використовують натуральне (органічне) та 

біодинамічне виробництво з обґрунтуванням та веденням відповідних 

систем землеробства. 

В усіх ланках виробництва продукції важливе місце займають 

принципи захисту рослин, зокрема і контролю економічно збиткового 

(шкідливого) та прибуткового (корисного) біорізноманіття, яке має 

пряме або опосередковане відношення до вирощуваних культур, 

сировини або ж продукції. 

Щодо культурних екосистем, стратегія розробки ефективного та 

безпечного захисту фітоценозів має бути спрямована на створення 

оптимальних умов для росту та розвитку захищаючих культур за 

рахунок дотримання параметрів єдиного технологічного процесу їх 

вирощування, де у включених системах захисту рослин ураховані 

природні регулюючі механізми, економічні пороги шкідливості. 

Все це в комплексі досягне поставленої мети, зокрема і завдяки 

впровадженню науково-обгрунтованих сівозмін, як одного із головних 

технологічних заходів. При цьому також необхідно обгрунтовувати 

набір і співвідношення культур із вищою енто- та фітопатологічною 

стійкістю проти шкідливих організмів (тритикале, полба, пелюшка 

тощо), рівень застосування добрив, баланс поживних речовин, 

наявність гумусу в грунті, вологозабезпеченість та сортова 

продуктивність рослин тощо. 

Тактика ж захисту рослин у такому разі ґрунтується на знаннях 

біотичних та абіотичних факторів, що впливають на продуктивність 

рослин, видового складу, біології шкідливого комплексу, рівня впливу 

на нього корисних організмів, особливостей розвитку та технології 

вирощування культури, а також ступеня реалізації окремого 
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технологічного прийому щодо корисних і шкідливих організмів, що 

недостатньо вивчено. 

В основі прийняття рішення щодо особливостей вибору і 

проведення захисних заходів має бути доступний для виробництва 

моніторинг фітоценозів, особливо їх шкідливих і корисних організмів 

та надійний прогноз як в агроценозі захисної культури, так і в 

суміжних екосистемах. 

З метою поліпшення природоохоронної ситуації в другій 

половині двадцятого століття у захисті рослин запропоновано новий 

термін – інтегрований захист рослин, що відповідно прийняті робочою 

групою експертів ФАО у 1967 р. та Міжнародною організацією 

біологічної боротьби в 1973 р. [2, с. 176]. 

Сьогодення диктує необхідність виробництва фітопродукції, 

виходячи із природоохоронних принципів вирощування сировини. 

Така нова стратегія оптимізації захисту рослин дозволить, на відміну 

від традиційної, не лише покращити стан довкілля, але й створити 

передумови для сталого вирощування якісної та безпечної сировини 

агрофітоценозів та її продукції. 

Сучасні інтегровані системи захисту рослин у теоретичному 

відношенні на конкретному полі культури не враховують біоценотичні 

зв'язки культивованих рослин та їх шкідливих організмів із 

навколишнім середовищем, зокрема суміжними первинними та 

вторинними біоценозами. Це свідчить про те, що в конкретних умовах 

єдиного технологічного процесу вирощування культур в 

агроекосистемах необхідно обгрунтовувати специфічні системи 

інтегрованого захисту рослин. 

Викладене свідчить, що з метою обгрунтування 

природоохоронних і безпечних систем захисту рослин залежно від 

обраної системи виробництва фітопродукції необхідно розробляти, 

аналізувати та впроваджувати дієві сучасні та новітні методи захисту 

рослин, зокрема абіотичний та фітонцидний. 

Таким чином, в основі побудови та впровадження захисту 

рослин при органічному виробництві фітопродукції в єдиному 

технологічному процесі необхідно використовувати лише 

природоохоронні, ефективні та безпечні методи, зокрема 

організаційно-технологічний, агротехнічний, імунологічний, 

біологічний, мікробіологічний, фітонцидний тощо. 
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За даними наукових досліджень, продуктивність природних 

кормових угідь зони Полісся на даний час в більшості не відповідає 

вимогам їх ефективного господарського використання. Через 

спрощення та відсутність системно-динамічного господарського 

впливу на природні фітоценози, як функціональної частини лучних 

екосистем, рівень їх корисності в кормовому забезпеченні за останні 

20 років знизився на 30-45 % [1, 3]. 

За даними наукових досліджень А.В. Боговіна, І.Т. Слюсаря, 

М.К. Царенко, освоєння екологічно беззбиткових і малозатратних 

заходів з врегулювання видового складу фітоценозів природних луків, 

відновлення їх продуктивного потенціалу є основним завданням 
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агроекологів. Широкомаштабність зниження продуктивності луків 

веде до зниження життєздатності багатьох рідкісних видів кормових 

рослин [2]. 

Так, за даними наших досліджень, деградують популяції 

бекманії звичайної, вики мишачої, пирію повзучого, люцерни жовтої 

та інших. Суттєво порушується біорозмаїття в середовищі 

«рослинного населення» луків. На фоні зникаючих аборигенних видів 

цінних у кормовому відношенні трав у травостій активно 

впроваджуються популяції, які не поїдають тварини та отруйні. З цим 

пов‘язана не тільки зміна водного режиму луків, але й режим їх 

господарського використання. 

Останні два десятиліття вони експлуатуються на рівні 

користування «дарунку природи». Недотримання луко-меліоративних 

регламентів, відсутність елементарного догляду за луками, порушення 

технології збирання трав обумовили зміну ботанічного складу 

травостоїв зі зниженням їх урожайності, не окупності витрат на 

механізоване збирання травостою, що зумовило «некосимість» луків, а 

значить їх засмічення. 

Через грубі порушення режимів затоплення й користування 

травостоєм, за даними наших досліджень, які проводили протягом 

2010-2013 років, костриця лучна знизила свою життєвість і не створює 

травостою навіть на середньозволожених ділянках луків. Тому, у фазу 

цвітіння цих трав, домінують інші види – не цінні як корми, що є 

ознакою деградації корінних співтовариств із сімейства тонконогових. 

Порівняльний аналіз рослинного покриву за матеріалами наших 

маршрутних обстежень, проведених в 2010-2013 рр. в Коростенському 

районі Житомирської області (с. Грозине) показав, що луки, як 

співтовариства багаторічних трав‘янистих рослин якщо і збереглися, 

то потерпіли істотні зміни у видовій структурі. На луках високого 

рівня переважають види, характерні для сухих луків, такі як: полин, 

гірчак повзучий та інші. Ці ж види з‘явилися і стали частіше 

зустрічатися на луках середнього рівня затоплення. На луках високих 

й верхніх частин відзначене випадання із травостою очеретянки 

звичайної. На сирих луках середнього рівня відзначене різке зниження 

в травостої маси таких найцінніших видів трав: як вика (мишачий 

горошок), костриця очеретяна, пирій повзучий. Повсюди на луках 

різко збільшилась кількість бур‘янів. Зростання ролі бур‘янів 

пов‘язане з ослабленням конкурентноздатності мезофільних видів в 

умовах дефіциту вологи. 

Характерним проявом в травостої луків (здебільшого на 

підвищених ділянках заплави) відзначена поява пустельно-степових 
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бур‘янистих видів, а також багаторічних напівпустельних рослин – 

полину сивого та інших.  

Крім того, відзначена низька забезпеченість ґрунтів основними 

елементами мінерального живлення. Ступінь деградації луків за типом 

виснаження ґрунту варіює в широких межах. Трансформація 

рослинного покриву луків зі зниженням життєво-рідкісних видів трав 

із сімейства тонконогових і бобових відбувається, в основному, через 

недостатньо тривалу або повну відсутність затоплення луків і зміну 

строків пропуску паводкових вод на більш пізні терміни. При пізньому 

затопленні трави вже значно відростають, витративши на утворення 

травостою поживні речовини, а під водою надземні частини багатьох 

трав гинуть. Після спаду води рослини відростають вже ослаблені.  

Слід зазначити, що в останні роки спостерігаються постійні 

зміни в рослинності луків убік їх деградації. Тому, при збереженні 

існуючого гідрологічного режиму або зміні його убік зменшення 

можна чекати подальшого розвитку і поглиблення ще суттєвіших 

процесів деградації рослинності. Усі відзначені негативні зміни 

рослинного покриву з різким зниженням урожайності травостоїв 

пов‘язані зі зменшенням водозабезпеченості луків. 

Істотну роль в дестабілізації рослинних співтовариств відіграє 

також ненормоване пасіння тварин і порушення технології збирання 

трав. 

Характер зміни стану більшості луків можна віднести до класу 

помірної деградації зі зниженням здатності до самовідновлення. Луки 

потребують меліорації. Відновлення їх продуктивності може бути 

досягнуте за рахунок біологічно оптимізованого режиму проведення 

поверхневого або корінного поліпшення й нормованого їх 

використання [3, 4]. 

Виходячи з фактичного стану луків, їх меліорація й подальше 

використання повинні відповідати ряду екологічних вимог і 

нормативів. 
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Для збереження молодняку великої рогатої худоби система 

вирощування повинна враховувати біологічні особливості 

підростаючого організму, що дозволяє скласти необхідний раціон 

годівлі, а також підбирати відповідний спосіб утримання. Це дасть 

змогу одержати в  майбутньому високу продуктивність тварин, міцну 

конституцію, резистентний організм до факторів навколишнього 

середовища, що є економічно вигідним [1, 3]. 

Розуміння всіх складних взаємозв‘язків, що відбуваються в 

організмі, дозволяє направлено впливати на розвиток, формування  

продуктивності, ефективну трансформацію поживних речовин корму, 

здоров‘я та пристосованість до певних екологічних і антропогенних 

умов. У переважній більшості думки авторів співпадають у тому, що 

низька температура повітря зумовлює підвищення вмісту в крові 

гемоглобіну, загального глютатіону та кількості еритроцитів. При 

цьому спостерігається поліпшення діяльності серцево-судинної, 

дихальної та імунобіологічної систем. Усі ці зміни розглядають як 

сприятливу прогностичну ознаку міцного здоров'я і підвищеної 

стійкості організму до захворювань [2, 4, 5-8]. 

Саме тому дослідження щодо впливу погодних факторів на ріст 

та розвиток телят в ранньому онтогенезі за різних способів утримання, 

формування їх продуктивності і адаптаційної здатності в 

агрокліматичних умовах Тернопільської області є доцільними і 

актуальними. 

Науково-господарський дослід проводився у ПрАТ 

«Мшанецьке» Теребовлянського району, Тернопільської області на 

mailto:natalja.vorojbit@rambler.ru
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телятах червоно-рябої молочної породи від 15-денного до 6-місячного 

віку (30 голів – по 10 голів у групах, сформованих залежно від способу 

утримання), що народилися у січні місяці і утримувалися у типових 

телятниках, групових клітках і індивідуальних будиночках. Групи 

укомплектовані із тварин – аналогів за віком та живою масою. 

У ході досліду вивчали такі показники: живу масу телят 

щомісячно протягом досліду; вміст  еритроцитів і лейкоцитів, 

гемоглобіну у крові; загальний білок і його фракції у сироватці крові. 

Оцінку температури та відносної вологості повітря проводили за 

даними Тернопільської і Хоростківської гідрометеостанцій впродовж 

року. Годівля піддослідних тварин була однаковою для усіх груп, 

згідно з нормами і раціонами для телят зимового періоду вирощування 

із запланованим середньодобовим приростом маси тіла  800 г. До 3-х 

місячного віку - три рази на день, а від 3-х до 6-місячного віку  - два 

рази на день. 

Жива маса телят при народженні в січні була в межах 31,1-

32,2 кг. Спостереження за ростом і розвитком телят показало, що 

найвищу енергію росту у період (0-3 міс.), (0-6 міс.) мали телята ІІІ 

дослідної групи відповідно на 11,6% та 9,8%. Різниця за 

середньодобовими приростами між ними і їх ровесниками  І і ІІ груп  в 

6-місячному віці була вища на 3,4% та 4,5% відповідно 

Абсолютний приріст живої маси вирощування (0-6 міс.) 

дослідних груп був на 4,9-6,2 % вищим від контролю,( Р<0,05) різниця 

достовірно вища, що можна вважати свідченням доцільності 

застосування утримання тварин у зимовий період в індивідуальних 

будиночках на відкритому повітрі.  

Підвищення середньодобових приростів живої маси телят ІІ 

дослідної групи, які утримувалися в індивідуальних будиночках, 

можна пояснити активізацією організмом обмінних процесів за 

рахунок постійного перебування на свіжому повітрі та хорошим 

апетитом.  

Умови мікроклімату в закритих приміщеннях для телят у період  

досліджень в основному знаходилися в межах допустимих норм. 

Температура повітря в прибудованому до кожного будиночка 

вигульному дворику відповідала температурі атмосферного повітря, в 

самому ж будиночку, поблизу входу, вона була на 1
0
С, а поблизу 

задньої стінки на 2
0
С вищою. 

Середня вологість і температура повітря за період досліду показана 

на рисунку 1. 
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Рис.1. Середня вологість і температура повітря за місяцями 

Результати досліджень клінічних показників крові свідчать, що 

вони були в межах фізіологічної норми. Температура тіла телят 

коливалась в межах 37,6…38,8
о
С, і низькі температури повітря у 

зимовий період не впливали на загальний стан організму тварин. 

Переохолоджень організму молодняку та гіпертермопатологічних 

ознак не було виявлено. 

Клінічні показники крові у дослідних тварин знаходилися в 

межах фізіологічної норми.  Кількість еритроцитів у крові телят усіх 

груп в січні місяці є найвищою в порівнянні з іншими місяцями. 

Різниця між групами є незначною. Рівень загального білку сироватки 

крові відображає загальну забезпеченість організму поживними і 

пластичними речовинами, тоді як вміст y- глобулінів, до складу яких 

входить більшість антитіл, дає певну уяву про активність гуморальних 

факторів імунітету. Як показують наші дослідження, спостерігається 

вищий рівень загального білку у тварин у зимовий період порівняно з 

весняним, що свідчить про вищу імунологічну активність у телят, 

народжених взимку. У 3- місячному віці показники рівня загального 

білку у всіх групах вирівнюються і така ж тенденція спостерігається до 

6-місячного віку.  

Отже, низькі температури повітря під час вирощування телят до 6-

місячного віку взимку не  впливало на ріст та розвиток тварин.  
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Жива маса телят, що утримувалися в індивідуальних 

будиночках на 4,5% була вищою від маси ровесниць, що утримувались 

в приміщенні і становила 182,4кг.  

Технологічні умови, що створюються при утриманні тварин з 

мінімальним використанням приміщень, стимулюють загартовування 

організму телят і впливають на показники адаптаційної здатності та 

стресостійкості. Тому при виборі такого способу утримання 

обов‗язково необхідно враховувати кліматичні умови зимового 

періоду для конкретної природної зони. 

 

Література 

 

1. Вирощування ремонтного молодняку сільськогосподарських 

тварин /  За ред. Б. М. Гопки. – К. : Урожай, 1993. – С. 60. 

2. Mader T. L. Environmental stress in confined beef cattle / 

T. L. Mader // J. Anim. Sci.   2003. – 81. – р. 110 119. 

3. McCurdy M. P. Effects of winter growing program on visceral 

organ mass, composition, and oxygen consumption of beef steers during 

growing and finishing / M. P. McCurdy, C. R. Krehbiel, G. W. Horn, 

P.A. Lancaster, and J. J. Wagner // J. Anim. Sci. – 2010. – 88. – 

P. 1554-1563. 

4. Mader T. L. Effect of management strategies on reducing heat 

stress of feedlot cattle: feed and water intake / T. L. Mader, M.S. Davis // 

J. Anim. Sci. – 2004. – 82 – P. 3077-3087. 

5. Azzam S. M. Environmental effects on neonatal mortality of beef 

calves / S. M. Azzam, J. E. Kinder, M. K. Nielsen, L. A. Werth and other // 

J. Anim. Sci. - 1993. – 71. – P. 282-290. 

6. Immune responses of cattle to thermal stress / Morrow-Tesch J., 

Hahn G. L. - 1994. - ASAE Paper No. 944021. Am. Soc. Agric. Eng., 

St. Joseph, Minneapolis, MI. 

7. Amundson J. L. Environmental effects on pregnancy rate in beef 

cattle / J. L. Amundson, T. L. Mader, R. J. Rasby, Q. S. Hu // J. Anim. Sci. - 

2006. - V.84. - Р. 3415-342. 

8. Mader T. L. Feeding strategies for managing heat load in feedlot 

cattle / T. L. Mader, S. M. Holt, G. L. Hahn, M. S. Davis, D. E. Spiers // 

J. Anim. Sci. - 2002. – 80. – P. 2373–2382. 

 

 



 303 

МІЦНА КОРМОВА БАЗА – ЗАПОРУКА ОТРИМАННЯ 

ДОБРОЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

 

М.І. Димкович, головний фахівець 

ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»  
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В умовах розвитку ринку продукції сільського господарства та її 

переробки важлива роль належить органічному виробництву, особливо 

продукції тваринництва. З метою отримання органічної продукції в 

тваринництві особливу увагу приділяють кормам (без консервантів, 

ГМО, стимуляторів зростання, збудників апетиту). З огляду на 

вищезазначене: виробництво кормів рослинного походження – 

концентрованих, відходів переробки продукції рослинництва, інших 

галузей – є важливою ланкою виробництва продукції рослинництва. 

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 міцна та збалансована  кормова база – запорука 

високопродуктивного тваринництва. Повноцінна годівля – головний 

фактор, що забезпечує підвищення продуктивності 

сільськогосподарських тварин. 
 

Таблиця 1 

Вміст поживних речовин в грубих кормах ТОВ «Мілкі ленд Агро» 

Сквирського району Київської області, % 

Назва корму 

Вміст в натуральному кормі, % 

суха 
речо-

вина 

сирий 

протеїн 

сирий 

жир 

сира 
клітко-

вина 

БЕР Са Р 

Сіно 
конюшини 

79,10 10,12 1,67 27,07 35,57 0,632 0,133 

Сіно люцерни 83,04 11,50 1,86 31,95 31,81 0,527 0,172 

Сіно вівсяне 75,55 7,27 1,57 25,12 33,99 0,373 0,111 

Сіно люцерни 82,92 9,76 1,90 29,05 34,04 0,569 0,151 

Сіно люцерни 83,07 10,84 1,98 26,50 35,91 0,528 0,133 

 

В ТОВ «Мілкі ленд Агро» Сквирського району Київської 

області заготівлі кормів для молочного скотарства відводиться 

провідне місце у виробництві високоякісних продуктів тваринництва.  
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Таблиця 2 

Вміст поживних речовин в соковитих кормах ТОВ «Мілкі ленд 

Агро» Сквирського району Київської області, % 

Назва корму 

Вміст в натуральному кормі, % 

суха 
речо-

вина 

сирий 
про-

теїн 

сирий 

жир 

сира 
клітко

-вина 

БЕР Са Р 

Силос кукурузний 30,97 2,86 0,84 6,59 18,91 0,152 0,068 

Сінаж (вика + 

конюшина+ просо) 
33,12 3,05 1,07 11,47 14,40 0,220 0,071 

Силос кукурузний 20,71 2,59 0,79 5,76 10,64 0,132 0,060 

Сінаж люцерни 49,97 3,12 0,49 14,73 19,68 0,201 0,042 

Сінаж (вико + овес 
+суданка) 

30,03 3,30 0,97 9,52 12,16 0,140 0,059 

Сінаж (вико + овес 

+суданка) 
28,64 3,09 0,89 7,72 14,71 0,168 0,077 

Силос кукурузний 26,65 2,86 0,68 6,62 15,28 0,181 0,080 

Силос кукурузний 26,65 2,42 0,62 5,42 14,07 0,143 0,047 

Силос кукурузний 23,77 2,75 0,74 6,76 12,67 0,189 0,058 

Сінаж вико-вівсяний 36,96 4,19 0,90 10,45 17,08 0,208 0,082 

 

Контроль за якістю заготовлених кормів спеціалісти 

господарства здійснюють з допомогою  ДУ «Інститут охорони ґрунтів 

України», що дає можливість збалансувати раціон годівлі різних 

статево-вікових груп тварин і отримати екологічно чисту продукцію 

тваринництва (табл.1, 2, 3, 4). 

 

Таблиця 3 

Заготовлено поживних речовин грубих кормів в ТОВ «Мілкі ленд 

Агро» Сквирського району Київської області в 2013 році, т 

Назва корму Заготовлено 

Кормових одиниць Перетравного протеїну 

в 1 т 
корму 

всього в 1 т корму всього 

Сіно конюшини 30 0,50 15,0 0,064 1,92 

Сіно люцерни 80 0,45 36,0 0,083 6,64 

Сіно вівсяне 25 0,43 10,75 0,051 1,275 

Сіно люцерни 15 0,44 6,60 0,070 1,05 

Сіно люцерни 20 0,46 9,20 0,073 1,46 
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Таблиця 4 

Заготовлено поживних речовин соковитих кормів в ТОВ «Мілкі 

ленд Агро» Сквирського району Київської області в 2013 році, т 

Назва корму 
Заготов-

лено 

Кормових одиниць Перетравного протеїну 

в 1 т 
корму 

всього 
в 1 т 

корму 
всього 

Силос кукурузний 1500 0,21 315 0,009 13,5 

Сінаж (вика + 

конюшина+просо) 
500 0,23 115 0,016 8,0 

Силос кукурузний 2000 0,19 380 0,012 24 

Сінаж люцерни 200 0,25 50 0,023 4,60 

Сінаж (вико + овес 

+суданка) 
1300 0,22 286 0,011 14,3 

Сінаж (вико + овес 
+суданка) 

850 0,23 196 0,017 14,5 

Силос кукурузний 2000 0,25 500 0,016 32 

Силос кукурузний 1700 0,22 374 0,011 18,7 

Силос кукурузний 2500 0,20 500 0,013 32,5 

Сінаж вико-вівсяний 1000 0,27 270 0,029 29 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 

КОРМІВ В УКРАЇНІ  
 

І.І. Петриченко, старший науковий співробітник 

Інститут кормів та сільського господарства  

Поділля НААН України 
 

Суб‘єкти галузі кормовиробництва повинні комплексно 

підходити до вирішення проблем, пов‘язаних зі створенням якісної та 

міцної кормової бази, раціональним використанням природно-

біологічних ресурсів, удосконаленням заготівлі, зберігання, 

транспортування, приготування та використанням кормів, зниженням 

втрат і витрат в процесі виробництва та реалізації продукції галузі, 

ефективним використанням основних та оборотних фондів. Також 

необхідно враховувати зональні умови, що обумовлюють систему 

тваринництва, спеціалізацію галузі, а також тип годівлі тварин та 

кормовиробництва.  

В умовах членства України у СОТ, основними базовими 

принципами якої є недискримінація в зовнішній торгівлі, її 

лібералізація шляхом зниження тарифних бар‘єрів на шляху руху 

товарів і послуг та поступова відміна нетарифних заходів 
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регулювання, держава повинна максимально ефективно використати 

експортний потенціал аграрного сектору. З моменту підписання ГАТТ 

пройшло більше ніж 65 років, за які організація домоглася значного 

зниження тарифів у багатьох галузях зовнішньої торгівлі, у тому числі 

сільського господарства. Враховуючи те, що Україна взяла на себе 

зобов‘язання відносно зменшення обмежень на імпорт продукції, це 

спричинить жорстку конкуренцію з боку іноземних товаровиробників. 

Перспективною нішею на агропродовольчому ринку є екологічно 

чиста або органічна продукція. Проте, для того щоб її виробляти, 

необхідно комплексно підійти до вирішення комплексу проблем, по-

перше, організаційно-економічних: екологізації виробництва та його 

раціоналізації, по-друге, фінансово-управлінських: піднесення на 

засадах маркетингу та менеджменту, залучення інвестицій для 

інноваційного розвиток. 

Вагомий внесок у вивчення основ екологізації 

сільськогосподарського виробництва зроблено вітчизняними 

дослідниками І.К. Бистряковим, В.А. Борисовою, С.Ю. Булигіним, 

О.О. Веклич, П.І. Гайдуцьким, Л.С. Гринів, О.І. Гуторовим, 

Б.М. Данилишиним, С.І. Дорогунцовим, Н.В. Зіновчук, О.В. Скиданом, 

М.Ф. Кропивком, Л.Є. Купінець, В.Я. Месель-Веселяком, 

Л.Г. Мельником, Є.В. Мішеніним, О.Л. Поповою, Т.М. Ратошнюк, 

П.Т. Саблуком, А.Я. Сохничем, А.Г. Тихоновим, В.М. Трегобчуком, 

М.М. Федоровим, О.І. Фурдичком, М.А. Хвесиком, Г.В. Черевком, 

О.В. Ходаківською, та ін. Серед зарубіжних дослідників варто 

відмітити У. Дж. Баумоль, Г. Дейлі, М. Коммону, В.Є. Оутсу, Д. Пірсу, 

Е. Пфайпфферу, А. Рендоллу, Б. Філду, Р. Штайнеру та ін. 

За рівнем розвитку вітчизняне кормовиробництво відстає від 

світогосподарського внаслідок екстенсивного, надто ресурсо- і 

природозатратного та екологонебезпечного господарювання. Це 

суттєво впливає на процес виробництва якісної продовольчої сировини 

та продуктів харчування тваринного походження й формування 

продовольчої безпеки держави [3]. Дослідники мають дещо полярні 

точки зору щодо організації кормової бази господарств. Одні 

зазначають, що господарства мають самостійно здійснювати 

виробництво, заготівлю, зберігання, а подекуди виробництво і 

торгівлю власними кормами та придбання лише тих, які вони не 

можуть виробляти (комбікорми, білкові добавки, мікроелементи та ін.) 

[7]. На противагу їм інші стверджують, що недоцільно займатися 

власним кормовиробництвом, адже, з одного боку, існує певна 

обмеженість у земельних, фінансових та трудових ресурсах, а з іншого 

є можливість придбання дешевих кормових ресурсів на ринку [8].  
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Проте, незалежно від цього, в умовах ринкової економіки 

кожний суб‘єкт бізнесу має бути не лише економічно життєздатний, а 

й соціально-відповідальним і турбуватись про екологічний стан 

навколишнього середовища, адже, наприклад, земля є предметом і 

засобом виробництва у сільському господарстві та одночасно 

середовищем існування людини. У кормовиробництві потрібно 

враховувати не лише виробничо-збутові та зональні умови, а й те, що 

значна частина територій України радіаційно забруднена. Інтенсивне 

техногенне радіоактивне забруднення території України здебільшого 

зумовлено Чорнобильською катастрофою. На сьогодні найбільше 

забруднення спричиняють 137Cs і 90Sr. Щодо географії 

радіоактивного забруднення, то в Україні підвищення потужності 

дози, що спричинене забрудненням 137Cs у межах 4-20 кБк/м2 (0,1-1 

Кі/км2), спостерігається на більшій частині території [4]. Найбільші 

екологічні наслідки мали райони проходження західного, південного і 

східного радіоактивних слідів. Західний слід охопив Київську, 

Житомирську області, північ Рівненської та північно-східну частину 

Волинської області. Тут щільність радіоактивного забруднення в 

окремих плямах сягає 190 кБк/м2 (1-5 Кі/км2). Південний слід зумовив 

забруднення радіонуклідами Київської, Черкаської, Кіровоградської, 

частково Вінницької, Одеської та Миколаївської областей. Щільність 

забруднення 137Cs у межах цього сліду досягає 100 кБк/м2. Від 

південного сліду відгалузився ще один слід у західному напрямі й 

зумовив радіоактивне забруднення частин Вінницької, Хмельницької, 

Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, де 

середня щільність забруднення 137Cs становить 10-40 кБк/м2 (1 

Кі/км2). Значні площі забруднення радіонуклідами, пов'язані зі 

східним слідом (до 40 кБк/км2), виявляються в західній і північно-

східній частинах Чернігівської області, на півночі Сумської області, в 

Донецькій, Луганській і Харківській областях [4]. 

З метою забезпечення виробництва екологічної продукції, що 

відповідає вимогам радіологічної безпеки, необхідно розробляти нові 

та впроваджувати вже існуючі екологобезпечні технології 

кормовиробництва, що дозволить значно зменшити надходження 

радіонуклідів до рослин і тим самим забезпечити якість кормових 

культур, а відповідно й екологічність продукції тваринництва [12]. Під 

екологізацію радіоактивно забруднених земель у кормовиробництві 

О. Ходаківська означує процес реалізації комплексу заходів, що 

забезпечують виробництво кормів із найменшим вмістом 

радіонуклідів, сприяють збереженню й відтворенню родючості ґрунтів, 

запобігають порушенню екологічної рівноваги в навколишньому 
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середовищі шляхом розробки й впровадження екологобезпечних 

технологій та екологічно спрямованих управлінських рішень.  

Таким чином, в умовах екологічної кризи і обмеженості 

природних ресурсів, з одного боку, та національної пріоритетності 

охорони навколишнього природного середовища і раціонального 

використання природних ресурсів з іншого, товаровиробники повинні 

враховувати зазначені обставини. О. Ходаківська у своїх дослідженнях 

доводить, що цільову функцію, що являє собою задоволення потреб 

тваринництва у дешевих, радіологічно безпечних кормових культурах, 

яким властиві найнижчі коефіцієнти мінералізації органічної 

речовини, можна подати у вигляді: [12].  

z(х) = 

n

k 1 ƒp,v,m(k)xk →min                                (1.1) 

де р – коефіцієнт пропорційності накопичення радіонуклідів з ґрунту 

k-тою культурою (Бк/кг:кБк/м
2
); v – собівартість виробництва кормів k-

тої культури (грн./т); m – коефіцієнт мінералізації органічної речовини 

під k-тою культурою (т/га). 

Представляє інтерес теоретичне обґрунтування та ідентифікація 

факторів та принципів розвитку галузі кормовиробництва з метою 

подальшого визначення їх впливу на формування та функціонування 

ринку кормів (рис. 1). Теоретичне узагальнення вітчизняних наукових 

джерел дозволяє виділити три визначальних напрями відносно 

створення належної кормової бази: збільшення виробництва і заготівлі 

кормів; підвищення поживності кормів, забезпечення збалансованості 

їх за вмістом поживних речовин; раціональне використання кормів, 

зниження їх витрат на одиницю тваринницької продукції. 

І. Грабчук виділяє двовекторний підхід до розвитку 

кормовиробництва: за раціонального використання ресурсів, (що є 

властивим для класичної системи виробництва), та впровадження 

інноваційних організаційно-управлінських, технологічних та 

економічних рішень на кожному етапі виробництва, заготівлі та 

використання кормів, (що характеризує інноваційну систему) [3]. 

Результати її дослідження засвідчують, що інноваційний чинник став 

стратегічним, основоположним засобом розвитку галузі. При цьому 

інноваційною складовою в кормовиробництві є процес створення у 

результаті наукових дослідів та впровадження в господарській 

практиці нових сортів кормових культур, новітніх наукоємних 

технологій виробництва, передових форм організації виробництва та 

управління галуззю кормовиробництва, що дозволяє підвищити її 

ефективність. 
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Рис. 1. Фактори та принципи розвитку галузі 

кормовиробництва 
Джерело: узагальнення автора на основі [7]. 
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загальна сума витрат і затрат людино-днів на 1 га кормової площі 

частка кормової площі у загальній структурі посівів 

структура посівних площ під кормовими культурами і валовий збір кормів (у ц корм. од.) 

середня продуктивність 1 га кормової площі, ц 

щільність поголів'я тварин на одиницю кормової площі та  

обернений показник – кормова площа на одну умовну голову тварин 

виробництво продукції тваринництва на 1 га кормової площі, ц 

собівартість 1 ц корм. од. 

вартість валової продукції тваринництва з розрахунку на 1 грн. витрат 

Принципи раціональної організації  
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 Незаперечним, на нашу думку, є те, що вихід аграрного сектора 

з системної економічної кризи повинен базуватися на ефективному 

використання ресурсного потенціалу та із дотриманням принципів 

раціональної організації галузі кормовиробництва (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Принципи раціональної організації галузі 

кормовиробництва 
Джерело: узагальнення автора на основі [7]. 
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Дотримання відповідних принципів забезпечить прискорення 

розвитку галузі, нормальне формування і функціонування ринку 

кормів із подальшою його інтеграцією у світовий ринок. 

Кормовиробництво рахується проміжною галуззю, тому в першу чергу 

повинно орієнтуватися на сучасні та прогнозовані потреби 

тваринництва. 

За будь яких умов воно повинно прагнути до підвищення 

ефективності господарської діяльності. Існує кілька різнопланових 

підходів до визначення ефективності кормо виробництва. По-перше, 

вона визначається через призму результативності галузі тваринництва, 

оскільки якраз окупність кормів продукцією тваринництва дає 

найповнішу характеристику їхньої якості [2, 10, 11]. Проте, існують і 

інші думки з цього приводу. Так, зазначається, що ці критерії 

недостатньо відповідають природі ринкових відносин і вироблена 

продукція галузі кормовиробництва має бути продана, тому необхідно 

обов‘язково брати до уваги ринкові вимоги. Головним критерієм 

ефективності кормовиробництва є рівень виконання конкретного 

соціального замовлення суспільства конкретному виробникові кормів. 

Це замовлення постійно змінюється відповідно до зміни потреб 

суспільства [5, с. 12]. Деякі дослідники вважають, що для визначення 

ефективності кормовиробництва необхідно порівнювати досягнутий 

ефект в галузі кормовиробництва з витратами, які забезпечили його 

отримання [1]. У кормовиробництві ефект відбиватиметься під час 

використовування мінеральних добрив, прогресивних технологій, 

високоврожайних сортів кормових культур, які справляють на 

кількісний і якісний вихід кормів з 1 га [6, 10].  

В умовах ринкової економіки потрібно визначати коефіцієнт 

приросту економічної ефективності у кормовиробництві. Ми 

погоджуємося з Ю. Рощиною у необхідності уточнення зазначеного 

показника, яке зводиться до того, що до складу знаменника цієї 

формули входять грошова оцінка земель, зайнятих кормовими 

культурами, людський і матеріально-технічний капітал, що брав 

участь у створенні вартості кормів [9]. Проте, в умовах суцільної 

глобалізації та інформатизації суспільства до формули необхідно ще 

ввести покажчик використання інформаційних ресурсів (маркетингові 

дослідження, електронна комерція, пошук контрагентів і т.п.). 

Математично формулу можна представити так: 

 (1.2), 

 

де ΔЕ – приріст економічної ефективності виробництва кормів; 
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П – прибуток від реалізації кормів; 

КЗ – грошова оцінка землі, зайнятої кормовими культурами; 

КЛК – людський капітал, що використовується при виробництві 

кормів; 

КМТК – матеріально-технічний капітал, задіяний при виробництві 

кормів; 

КІР – інформаційні ресурси, задіяний при виробництві та 

реалізації кормів; 

з і б – індекси показника у звітному та базовому періодах. 

Вихідною основою для розрахунку грошової оцінки землі, 

зайнятій під кормовими культурами, є врожайність культур, виражена 

в кормових або кормопротеїнових одиницях. Доцільно брати для 

розрахунку середню п‘ятирічну врожайність культур. Тому, при 

грошовій оцінці землі варто мати дані по всіх кормових культурах (як 

вихід кормових одиниць, так і вихід перетравного протеїну з 1га) [9]. 

Авторська позиція зводиться до того, що інформаційні ресурси 

повинні включати всі затрати понесені суб‘єктом галузі 

кормовиробництва на надання або придбання первинної та вторинної 

інформації, це можуть бути маркетингові дослідження ринку, оплата 

послуг аутсорсингових компаній, витрати на електронну комерцію і 

т.п. Необхідно зазначити, що покажчик використання інформаційних 

ресурсів вводиться у формулу лише за наявності таких витрат.  

Отже, уточнення основних детермінант розвитку 

кормовиробництва дозволяє визначити фактори ендогенного та 

екзогенного впливу на формування та функціонування галузі. 

Встановлено, що всі заходи відносно екологізації та створення 

відповідної кормової бази та розвитку галузі кормовиробництва мають 

поєднуватися у систему кормовиробництва і ґрунтуватися на науково-

обґрунтованому комплексі фінансово-економічних, організаційно-

управлінських, техніко-технологічних та торгово-маркетингових 

заходів в умовах визначеного інституційного середовища, які за умови 

системного та комплексного застосування нейтралізують або 

мінімізують вплив деструктивних факторів ринкового середовища та 

забезпечать оптимально-раціональне використання природно-

біологічного та організаційно-економічного потенціалу галузі 

кормовиробництва. 
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Водні і прибережно-водні макрофіти є провідними 

компонентами перезволожених екосистем та характеризуються 

поліфункціональністю. В цілому вони відіграють важливу роль у 

підтриманні екологічної рівноваги у водоймах і природних 

ландшафтах. Вища водна рослинність суттєво впливає на хімічні 

властивості води та виступає біологічним фільтром у процесі 

природного самоочищення водойм. Вони є чутливими індикаторами 

гідрологічного і термічного режимів водойм, характеризують їх 

трофічний статус, вік та інші властивості. Значна кількість водних і 

прибережно-водних рослин, зокрема, тропічна квіткова рослина 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms відзначається як високим 

фітомеліоративним ефектом, так й відмінним соковитим кормом для 

живлення тварин. Тому ця рослина привертала увагу багатьох 

вітчизняних та зарубіжних науковців (С.В.Лялін (Росія, 2006), 

Б.Ф.Риженко (Росія, 2011), Г.Бекер (Малайзія, 1991), С. Баррет (США, 

1982), Дж. Екенволдер та С.Ч. Спенсер (США, 1986), Н.А. Аврорин 

(СРСР, 1977), В.І. Віслоух (СРСР, 1973), Д.В. Дубина (Україна, 2006)) 

[1-7].  

В умовах Полісся України  ейхорнію вирощували з метою 

використання для очистки сільськогосподарських та побутових стоків 

[8]. Еколого-біологічні та господарські властивості цієї культури 

вивчені недостатньо, а в умовах Полісся України не вивчалися взагалі. 

Тому дослідження умов зростання, питання регулювання чисельності 

та можливості практичного застосування ейхорнії становить значний 

господарський інтерес. Нормування збалансованих кормових раціонів 

для різних видів сільськогосподарських тварин вимагає застосування 

ряду дорогих і дефіцитних високопротеїнових компонентів. Тому 

пошук і розробка ефективних способів балансування кормових 

раціонів, повна або часткова заміна в них високовартісних інгредієнтів 

за рахунок використання рослин, які здатні формувати об‘ємну фіто 

масу, є актуальним. До таких природних кормових рослин, які не 

використовувались раніше у тваринництві, можна віднести біомасу 
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водних рослин – макрофітів, використання яких для кормових потреб 

сільськогосподарських тварин досліджено недостатньо.  

Мета досліджень полягала у розв‘язанні актуальної проблеми 

раціонального використання зеленої маси ейхорнії у живленні 

сільськогосподарських тварин як побічної сировини за використання 

тропічної квіткової рослини Eichhornia crassipes (Mart.) Solms як 

меліоранта стічних вод.  
Аналіз зеленої маси ейхорнії  показав, що вона містить досить 

високий  показник вологи (79,9 %). Також, волога маса ейхорнії  

містить близько 6,2 % протеїнів. Вміст жиру у зеленій масі ейхорнії  

наближається до 0,3%. Сира клітковина у фітомасі ейхорнії  міститься 

на рівні 3,1 %. Волога маса ейхорнії має відносно низький показник 

вмісту БЕР (8,8 %). За зольними елементами фітомаса ейхорнії  

наближається до 1,5 %. 

Отже, фітомаса ейхорнії  має досить високі показники вмісту 

поживних речовин, а хімічний склад рослин виду Eichhornia crassipes 

(Mart.) Solms (за умови що у стоках немає важких металів, 

радіонуклідів тощо у середовищі існування рослин) повністю 

відповідає існуючим стандартам якості (ДСТУ 4685:2006 Корми 

трав‘яні штучно висушені. Технічні умови.) і вона може 

використовуватися для живлення сільськогосподарських тварин. 

Розрахунки обмінної енергії кормових культур показали, що 

даний показник у зеленій масі ейхорнії  знаходиться на рівні 2,46 

мДж/кг. Звідси видно, що з 1 кг зеленої маси ейхорнії  ми отримаємо 

по 0,25 енергетичних кормових одиниць. Науково-виробничі досліди 

щодо вивчення кормової цінності ейхорнії проводились в умовах СФГ 

«Едельвейс» Любарського району Житомирської області на молодняку 

великої рогатої худоби на відгодівлі (українська чорно-ряба молочна 

порода).  

Для проведення досліду на молодняку великої рогатої худоби 

було сформовано методом пар-аналогів дві групи. Тварини 

контрольної групи (14 гол.) протягом досліду одержували корми, 

збалансовані за основними поживними та біологічно активними 

речовинами відповідно до існуючих норм. Тваринам дослідної групи 

(14 гол.) замінили 50% зеленої маси конюшини на зелену масу  

ейхорнії. Молодняку обох груп згодовували однакові раціони за 

поживністю протягом усього пероду досліду. Дослід тривав 90 днів 

(табл. 1). 

Раціон та рівень годівлі піддослідних тварин, кількість і якість 

підгодівлі молодняку, способи підготовки кормів до згодовування та їх 

роздача були ідентичними для тварин обох груп. Площа лігвища, 
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вигулів і фронт годівлі в розрахунку на голову за добу були 

однаковими для обох груп і відповідали нормам технологічного 

проектування (ВНТП-СГіП-46-1.94), а мікроклімат в приміщенні - 

загальноприйнятим зоогігієнічним нормам. 

Таблиця 1 

Схема науково-господарського досліду на молодняку великої 

рогатої худоби  на відгодівлі 

Групи 

Кількість 

голів у 

групі 

Вік, 

міс 

Жива 

маса, кг 
Умови годівлі 

1-контрольна 14 9 240,5 

ОР (зелена маса 

конюшини + 

концентровані корми + 

грубі корми) 

2-дослідна 14 9 240,7 

ОР (50% зеленої маси 

конюшини і 50% зеленої 

маси ейхорнії  + 

концентровані корми+ 

грубі корми) 

 

Склад та структура раціонів за фактично спожитими кормами 

молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі наведені в додатку Д. 

Відповідно до методики досліджень раціон контрольної групи тварин 

складався із зеленої маси конюшини – 20 кг, дерті ячмінної – 1 кг та 

сіна злакового різнотравного – 1 кг. Для тварин дослідної групи 10 кг 

зеленої маси конюшини замінили на 10 кг зеленої маси ейхорнії . В 

структурі раціону ці корми займали 74%, 19% та 7% у дослідній і 72%, 

21% та 7% в контрольній групі відповідно.  

Суттєвої різниці між групами за структурою раціону не було. 

Різниця була в кількості спожитого перетравного протеїну та обмінної 

енергії. Концентрація енергії в 1 кг сухої речовини в контрольній групі 

склала – 0,93, а в дослідній – 1. Концентрація обмінної енергії склала 

9,70 МДж в контрольній групі та 9,95 МДж в дослідній. Так, на 1 

кормову одиницю припало 122,3 г перетравного протеїну в 

контрольній та 149,4 г в дослідній групі, вуглеводно-протеїнове 

відношення становило 0,82 та 0,76 відповідно. Відношення кальцію до 

фосфору склало – 4,5 в контрольній групі і 2,4 – в дослідній.  

Отже, всі тварини як контрольної, так і дослідної групи за весь 

період досліду були забезпечені достатньою кількістю енергії, сирим 

жиром, сирою клітковиною та легкоперетравними вуглеводами. 

Одним з основних показників ефективності годівлі 

сільськогосподарських тварин є продуктивність піддослідних тварин, 



 317 

показником якої для молодняку є жива маса. При однакових умовах 

утримання, з різницею в раціоні, піддослідні тварини проявили різну 

енергію росту, яка виражена, перш за все, в неоднаковій живій масі 

(табл. 2.).  

 

Таблиця 2 

Динаміка росту молодняка великої рогатої худоби на відгодівлі  

Показник 
Вік, 

міс. 

Група 

дослідна 

± до 

контролю 
1-конт-

рольна 
2-дослідна 

Жива маса 1 

голови, кг  

    

на початок періоду  9 241,5±2,10 239,7±4,81 -1,8 

на кінець періоду 12 309,3±3,37 316,4±5,82 +7,1 

Абсолютний 

приріст, кг 
 

67,8±4,55 76,7±4,82 +8,9 

Середньодобовий 

приріст, г 
 

737±11,23 834±10,19* +97 

Відносний 

приріст, % 
 21,92 

24,24 +2,2 

 

На початок досліду, в 9-ти місячному віці жива маса тварин 

обох піддослідних груп суттєвої різниці не мала і була в межах 

2239,7±4,81 - 241,5±2,10 кг. На кінець періоду жива маса тварин 

контрольної групи склала – 309,3±3,37 кг, а дослідної – 316,4±5,82 кг, 

що на 2,3 % більше від контрольної. Середньодобовий приріст 

контрольної групи становив – 737±11,23 г, а в дослідній – 834±10,19 г 

за добу, що на 13,2 % більше аніж в контрольній. Відносний приріст у 

контрольній групі знаходився в межах 21,92 %, у дослідній цей 

показник виявився дещо вищим – 24,24 %, що на 2,2 % більше в 

порівнянні з контрольною. За дослідний період вирощування 

молодняку інтенсивність росту тварин дослідної групи, які отримували 

суміш зеленої маси конюшини з ейххорнією була вищою. 

Отже, повноцінність годівлі дослідної групи тварин зеленою 

масою ейхорнії  задовольняли потреби організму необхідними для 

підтримки життя і росту піддослідних тварин поживними речовинами. 

За результатами досліджень встановлено, що зелену масу 

ейхорнії  в суміші з традиційними кормами в раціонах молодняку 
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великої рогатої худоби доцільно застосовувати в літній період, 

особливо в умовах прив‘язного утримання. 
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На сьогодні в Україні дуже важко знайти продукцію, яка 

виключала б генетично модифіковані організми та невластиві їй 

хімічні елементи, що робить проблему екологічної безпеки однією із 

найактуальніших. Ця проблема пов‘язана не тільки із самим процесом 

виробництва, але й з впливом галузей промисловості на довкілля, 

станом ґрунтів, води та повітря, що є джерелами живлення та умовами 

життя для рослин та тварин. 

Так, шкідливі речовини в ґрунті накопичуються разом з 

автомобільними та промисловими викидами. Це, в першу чергу, важкі 

метали, такі як кадмій, свинець і ртуть. Кадмій — небезпечний 

канцероген, що провокує мутації, в тому числі і ті, які викликають 

ракові захворювання. Свинець сприяє нервовим розладам і 

захворюванням крові. Ртуть, яка потрапляє на садові ділянки зі звалищ 

або з викидами промислових підприємств, пошкоджує печінку і 

кістковий мозок. 

Для зменшення негативного впливу важких металів, у ґрунт, як 

правило, вносять достатню кількість органічних речовин, які роблять 

кадмій, свинець і ртуть менш доступними для рослин. Проте проблема 

ремедіації загострюється при забрудненні ґрунтів нафтою, оскільки в 

цьому випадку природне відновлення родючості відбувається значно 

довше, ніж при інших техногенних забрудненнях. 

Нафта – масляниста рідина, що являє собою складний 

природний розчин органічних сполук, в основному вуглеводнів. У 

вуглеводнях розчинені високомолекулярні смолисто-асфальтенові 

речовини, а також низькомолекулярні кисне-, азот- і сірковмісні 

органічні сполуки. Крім того, в нафті розчинені і деякі неорганічні 

речовини: вода, солі, сірководень, з'єднання металів та інших 

елементів. У її складі виявляється понад 1000 індивідуальних 

органічних речовин, що містять 83-87% вуглеводню, 12-14% водню, 
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0,5-6,0% сірки, 0,02-1,7% азоту і 0,005-3,6% кисню і незначний 

домішок мінеральних сполук; зольність нафти не перевищує 0,1%.  

Для оцінки нафти, як забруднюючої речовини природного 

середовища запропоновано використовувати такі ознаки: вміст легких 

фракцій (tкип < 200 
О
С); вміст парафінів; вміст сірки [1, с.287]. 

Легка фракція нафти – найбільш рухома її частина, що має 

сильну токсичну дію на мікробні спільноти і ґрунтових тварин. На 

поверхні ця фракція в першу чергу піддається фізико-хімічним 

процесам розкладання, вуглеводні найбільш швидко переробляються 

мікроорганізмами [2, с.530].  
Парафіни завдяки високій температурі твердіння суттєво 

впливають на фізичні властивості ґрунту. Вони надовго можуть 

«заблокувати» всі пори ґрунтового покриву, позбавивши ґрунт 

вільного вологообміну і «дихання». Це, в свою чергу, призводить до 

повної деградації біоценозу [3, с.590].  

Вміст сірки свідчить про ступінь небезпеки сірководневого 

забруднення ґрунтів. З різних з'єднань сірки в нафті найбільш часто 

виявляють сірководень, меркаптани, сульфіди, дисульфіду, вільну 

сірку. Сірчисті сполуки мають шкідливий вплив на живі організми. 

Особливо сильною токсичною дією володіють сірководень і 

меркаптани. 

Вплив нафти на рослини обумовлено як її безпосереднім 

токсичним впливом, так і трансформацією ґрунтового середовища. 

Потрапляючи до клітин і судин рослин, нафта викликає токсичні 

ефекти. Вони проявляються у швидкому пошкодженні, руйнуванні, а 

потім і відмиранні всіх живих, активно функціонуючих тканин рослин, 

на які потрапляють бризки речовини. Також, вона чинить негативний 

вплив на зростання, метаболізм і розвиток рослин, впливає на молоді 

проростки, пригнічує ріст надземних і підземних частин рослин, 

значною мірою затримує початок цвітіння; забруднені нафтою квітки 

рідко утворюють насіння [4, с.110]. 

Дані з вивчення зміни дихання проростків пшениці залежно від 

дози нафти показали, що у 6-добових проростків найбільша абсолютна 

інтенсивність дихання спостерігалась у варіанті з 1%-им забрудненням 

ґрунту нафтою. Таким чином, при забрудненні нафтою ґрунту в 

концентрації 1 % відбувалося посилення росту кореня рослин пшениці 

в довжину, особливо збільшувався обсяг кореневої системи. При 

збільшенні концентрації полютанта відбувалося значне пригнічення 

ярої пшениці, яке виявлялося в погіршенні проростання насіння, 

зменшенні лінійних розмірів рослин. При високих концентраціях 

нафти в ґрунті у рослин пшениці змінювалися морфофізіологічні 
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показники, що свідчили про пригнічення росту і розвитку. 

Пригнічення формування асиміляційної поверхні при високих дозах 

нафти в ґрунті, зниження вмісту суми хлорофілів ще більше 

погіршували стан рослин [5, с.85]. 

У досліді з редискою було встановлено, що мінімальний рівень 

нафтозабруднення (250 мг/кг) ґрунту не впливав на врожайність 

культури, середній (500 мг/кг) - достовірно підвищив її на 30,7%, а 

підвищений (750 мг/кг) знижував врожайність коренеплодів на 19,6% 

по відношенню до контролю. Також було встановлено, що при вмісті 

нафти в ґрунті 1000 мг/кг врожайність редису знижувалася на 32%, а 

при 5000 і 10000 мг/кг - на 72-69%. 

Межа між стимулюючою і гнітючою дією забруднення ґрунту 

нафтою на масу окремих коренеплодів знаходилась між 500 і 750 

мг/кг. З ростом концентрації нафти у ґрунті вміст нітратів в 

коренеплодах зменшився, помітно збільшилася концентрація вітаміну 

С. Таким чином, для редиски встановлено поріг токсичності 

нафтозабруднення на рівні, що перевищує 500 мг/кг.  

На відміну від редиски, у салату забруднення ґрунту нафтою 

1000 мг/кг викликало незначне, статистично не підтверджене 

зниження надземної біомаси порівняно з контролем. З іншого боку, 

підвищення концентрації нафти в ґрунті викликали більш сильну 

депресію врожайності салату в порівнянні з аналогічними варіантами з 

культурою редиски. Вміст вітаміну С в зеленій масі салату, як і при 

вирощуванні редиски, підвищувався, хоча і в меншій мірі. При цьому 

збільшення забруднення ґрунту нафтою знижувало вміст вітаміну С у 

порівнянні з помірним рівнем забруднення (на відміну від редису), що, 

можливо, пов'язано з крайнім ступенем пригнічення біохімічних 

процесів у рослинах, викликаних підвищеними концентраціями нафти 

в ґрунті. 

У дослідах з картоплею було встановлено лише незначний 

вплив нафтозабруднення на врожайність культури. Деяке підвищення 

врожайності картоплі, на рівні тенденції, відзначено тільки при 

мінімальному рівні забруднення (500 мг/кг). Більш високі концентрації 

нафти у ґрунті, також на рівні тенденції, знижували врожайність 

картоплі як по відношенню до контролю, так і до мінімального рівня 

забруднення [6, с.32]. 

Висновки. 

1. У нафті найбільш токсичними вважаються легкі фракції, але 

вони є менш стійкими в навколишньому середовищі. 

2. Вплив нафти і нафтопродуктів на рослини пов'язаний як з їх 

прямою токсичною дією, так і зі зміною ґрунтового середовища. 
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3. Токсичність нафти і нафтопродуктів залежить від їх складу та 

концентрації в ґрунті, а також від морфології, систематичної 

приналежності і віку рослини. 

4. У малих концентраціях нафта і нафтопродукти здатні 

надавати стимулюючу дію на ріст і розвиток рослин, що може бути 

пов‘язано із наявними в нафті нітрат-іонами. Також багато рослин 

проявляють стійкість до нафтозабруднення. Це такі рослини, які здатні 

до швидкого вегетативного розмноження, рослини-багаторічники і 

рослини з великою біомасою. 

5. Для отримання екологічно безпечної продукції потрібні 

заходи, які мінімізували б вплив нафтової промисловості на довкілля.  
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Нафта, газ і конденсат є найважливішими різновидами 

мінерально-енергетичних ресурсів сучасності. У державному балансі 

України враховано 323 родовища запасів нафти, газу і газового 

конденсату. Обсяг щорічного видобутку вуглеводнів за останні роки у 

середньому становив 4 млн. т нафти з конденсатом і 18 млрд. м
3
 газу, 

що дорівнювало відповідно 10% і 20% обсягів цих видів сировини, які 

щороку споживає країна [1, с.52]. 

Забруднення навколишнього середовища газоконденсатом є 

одним з найбільш масштабних і небезпечних видів впливу людини на 

навколишнє середовище. Небезпека даного забруднювача, перш за все, 

пов'язана з високою чутливістю до нього вищих рослин, при тому, що 

вони займають ключове положення практично у всіх наземних 

екосистемах, визначаючи існування і склад інших біологічних 

компонентів біогеоценозів. Основними джерелами таких забруднень є 

газоконденсатні підприємства, газосховища, нафтогазопроводи, а 

основними шляхами забруднення – аварійні виливи газоконденсату під 

час їх транспортування до місця призначення, аварії на підприємствах. 

Зокрема, все частіше трапляються аварії пов‘язані з механічним 

пошкодженням трубопроводів, зношуванням технічного обладнання 

об‘єкта, а також із несанкціонованими врізаннями в нафтогазопроводи 

з метою розкрадання [5, c.53]. 

Метою та завданням роботи було виконати аналіз стану 

газоконденсатних виробництв та газоконденсатопроводів, виявити 

основні забруднювачі, дослідити їх вплив на ґрунтовий та рослинний 

покрив вивчити зміни основних фізико-хімічних властивостей ґрунту 

та ґрунтового розчину, проаналізувати можливі наслідки впливу 

газоконденсатних полютантів на рослинні організми, та шляхи 

покращення стану забруднених ґрунтів. 

Забруднення газоконденсатними розливами становлять велику 

небезпеку для нормального функціонування ґрунтів. Так як 

газоконденсатна суміш є легкою фракцією нафти, проникнення 
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газоконденсату в ґрунтовий покрив відбувається швидкими темпами і 

на значні відстані. Забруднення проявляється у зміні фізико - хімічних 

властивостей ґрунтів, у гальмуванні інтенсивності біологічних 

процесів, зниженні розчинності більшості мікроелементів, різкому 

збільшенні співвідношення між вуглецем і азотом. Ґрунти, просочені 

газоконденсатом , втрачають здатність вбирати і затримувати вологу. 

Газоконденсатне забруднення перешкоджає нормальному тепло - і 

газообміну ґрунту. При високих дозах механічні елементи і структурні 

агрегати ґрунту покриваються нафтовою плівкою, яка ізолює поживні 

речовини від кореневих систем рослин. Ґрунтові частки злипаються, а 

при старінні і частковому окисленні компонентів забруднювача 

відбувається затвердіння, і ґрунтовий шар перетворюється на 

асфальтоподібну масу, абсолютно не придатну для росту рослин. 

Виникає можливість забруднення ґрунтових і поверхневих вод. 

Зазнають значних змін загальна чисельність і видове різноманіття 

ґрунтових мікроорганізмів. При цьому спостерігається істотне 

зниження якості і продуктивності ґрунтів, їх випадіння із 

сільськогосподарського обороту [2, с.40-52]. 

Численні дослідження доводять вкрай негативний вплив 

забруднення ґрунту на ріст і розвиток рослин. Головними причинами 

уповільненого розвитку рослин або їх загибелі в результаті 

забруднення служать порушення надходження води, поживних 

речовин і кисневого голодування. Газоконденсатні забруднення 

порушують фотосинтетичну активність рослин. Встановлено, що 

вуглеводні чинять інгібуючу дію на метаболізм клітин, зокрема на 

фотосинтез. Газоконденсатна суміш надходить в клітини і судини 

рослин і викликає різноманітні токсичні ефекти [3, с.67]. Токсичні 

ефекти проявляються у швидкому пошкодженні, руйнуванні, а потім і 

відмиранні всіх живих, активно функціонуючих тканин рослини в 

вегетативному стані, на які потрапляють бризки суміші. Газоконденсат 

чинить негативний вплив на зростання, метаболізм і розвиток рослин, 

а також на молоді проростки, пригнічує ріст надземних і підземних 

частин рослин, значною мірою затримує початок цвітіння. Також 

з'являються різні більш-менш виражені аномалії - біологічні та 

морфологічні зміни. Прикладом таких змін може служити 

карликовість, викривлення стебел, скручування листя і деякі інші 

ознаки. Аномалії, в свою чергу, можуть служити для зростання 

неповноцінної рослини, і це може стати загрозою для вирощення 

екологічно чистої продукції а токсичність нафти може взагалі 

призвести до деградації земель і непридатності для вирощення рослин 

протягом десятків років [4, c.20]. 
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Зазначені проблеми зумовлюють гостру необхідність пошуку 

ефективних і екологічно безпечних методів очищення ґрунтового 

покриву від забруднень газоконденсатом, зокрема таких, що 

дозволяють повністю ліквідувати забруднення без необхідності 

вивозу, переробки, знешкодження, а також таких, що стимулюють 

процеси самовідновлення природних екосистем.  

Таким чином, стан газоконденсатних виробництв відповідних 

територій вимагає постійного моніторингу стану ґрунтового покриву. 

Потрапляння газоконденсату в ґрунт спричинює глибокі незворотні 

деградаційні процеси. Конденсатні полютанти погіршують водно-

повітряний режим і обмежують нормальне функціонування ґрунтової 

біоти. Газоконденсатні розливи спричиняють фізіологічні і 

феноменологічні зміни рослин, що ставлять під загрозу вирощення 

повноцінних сільськогосподарських культур та безпечність 

органічного виробництва. 

Потрібна розробка заходів щодо зменшення потрапляння 

виливів конденсату в навколишнє середовище та засобів відновлення 

характеристик ґрунту без нанесення ще більшої шкоди. Головною 

задачею є необхідність пошуку шляхів локалізації газоконденсатних 

виливів та забезпечення вирощення екологічно чистої продукції. 
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Запорукою ефективного управління розвитком територій є 

наявність чіткого бачення їх майбутнього, яке можна досягнути через 

реалізацію низки тактичних рішень, що мають доповнювати одне 

одного. Стратегія розвитку Дніпропетровської області до 2015 року 

передбачає утворення спеціалізованого сільськогосподарського 

кластеру, який має організувати чітку структуру 

сільськогосподарського виробництва, залучивши до даної мети діючі 

підприємства I-III сфери АПК, органи місцевої влади, громадські 

організації та науковців. План реалізації Комплексної стратегія 

розвитку передбачає ряд дій направлених на формування культури 

споживання та виробництва органічної продукції. На жаль, на даний 

момент в Дніпропетровській області не існує жодного сертифікованого 

органічного господарства з постійним виробництвом продукції. 

Потенціал для сільського господарства Дніпропетровської 

області можна визначити навіть неозброєним оком. Так, підприємства 

та домашні господарства області у 2012 році займали треті місця в 

Україні за обсягами виробництва свинини, так і овочів. 

Сільськогосподарське виробництво Дніпропетровщини, за 

розрахунками на основі офіційних статистичних даних, забезпечує 

власне населення необхідними продуктами харчування у повному 

обсязі та здатне забезпечувати інші регіони країни. 

Проте слід враховувати суттєвий недолік при плануванні 

органічного агровиробництва у даному регіоні, а саме відсутність 

точного аналізу стану земель області. Такий аналіз є необхідною 

передумовою для вибору ділянки, де створюватиметься основне 

виробництво. Усі ж інші існуючі в регіоні умови: кліматичні, 

технологічні, фінансові, – здатні забезпечити виробництво продукції за 

органічними стандартами. 

Однією перевагою на користь рішення про початок виробництва 

органічної продукції закритого грунту є час – зменшений 

конверсійний період. Перехідний період від стандартної технології 
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виробництва до органічної у рослинництві відкритого ґрунту, 

зазвичай, значно довший і становить три-чотири роки. 

Саме враховуючи час, як основний лімітуючий фактор, 

отримання продукції рослинництва закритого ґрунту є 

найприйнятнішим варіантом почату органічного агровиробництва. По-

перше, при використанні органічних складових сертифікація продукції 

закритого ґрунту вимагає менше часу, бо поряд з використанням 

органічної технології є можливість придбати органічний ґрунт з 

потрібними якостями та показниками родючості, на якому буде 

здійснюватися процес виробництва, одночасно нівелюючи вплив на 

продукцію забруднення важкими металами. По-друге, овочівництво 

закритого ґрунту дозволяє використовувати метод конвеєрного 

виробництва, отримуючи готову якісну продукцію протягом усього 

року. По-третє, урожайність овочевих культур закритого ґрунту є 

вищою, ніж аналогічних культур у відкритому ґрунті. Після успішного 

початку виробництва, можна буде підбирати види овочів та ягід згідно 

з персональними уподобаннями та вимогами внутрішнього та 

зовнішнього ринків. 

Отже, органічне сільське господарство закритого грунту може 

розширити можливості для розвитку Дніпропетровщини в цілому. 

Планування та організація управлінських рішень щодо підготовки та 

створення таких органічних виробництв є основними заходами, 

ініціювання яких вже не можна відкладати. Реалізація цих планів 

можлива за участю усіх активних сил регіону: виробників продукції, 

місцевих громад, місцевої влади та науковців. 

Для підтвердження вигідності ідеї розвитку органічного 

рослинництва закритого грунту у регіоні можна звернутися до досвіду 

європейських органічних тепличних комплексів. Лідерами у 

органічному овочево-ягідному виробництві закритого ґрунту в Європі 

є Нідерланди, Іспанія та Польща. 

У Нідерландах та Іспанії акцент у органіці в теплицях зроблено 

на овочі, а в Польщі – на різноманітні ягоди, такі як: ожина, полуниця 

та суниця. В Іспанії популярним видом органічної тепличної культури 

є помідори. Іспанські фермери намагаються задовольняти споживчий 

попит на органічні помідори у повному обсязі протягом всього року, і 

тому виробники основні кошти вкладають у спеціалізовані тепличні 

конструкції. Зазвичай клімат в Іспанії не дозволяє у традиційних 

тепличних комплексах культивувати високий урожай круглий рік. 

Всередині звичайних пластикових теплиць стає занадто жарко в літні 

місяці. Для того, щоб вирощувати значні врожаї, в країні побудовано 

близько 15 га мультитунельних теплиць, оснащених засобами для 
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створення штучного клімату з автоматичним управлінням. Ця система 

дає змогу регулювати вентиляційні вікна, а також має режим 

конденсації для адіабатичного охолодження рослин. Завдяки такій 

технічній інновації та ретельно підібраному сорту помідорів можна 

отримувати продукцію без перерви понад півріччя, потім, почистивши 

теплицю від старих, виснажених рослин та змінивши ґрунти, можна 

розпочинати новий піврічний цикл виробництва. Такий процес не 

можливий при використанні пластикових матеріалів для теплиці. 

Система конденсації допомагає підтримувати здоров‘я та силу рослин, 

навіть при високих температурах зовні. Звичайно, все це потребує 

значних інвестицій, але більш висока ціна такої органічної 

сертифікованої продукції повністю відшкодовує усі понесені затрати. 

Для таких темпів і умов виробництва помідорів підходить сорт 

«Вишневий помідор», що росте на лозі, яка нагадує виноградну. 

Готова продукція продається з офіційним сертифікатом від 

«International Demeter certification». Цей сертифікаційний оператор є 

найстарішим органом з органічної сертифікації в Європі і вважається 

дуже авторитетним у сфері органічного сільського господарства. Його 

сертифікат досить важко отримати і потрібно оновлювати щорічно. 

Біодинамічні та органічні сертифікаційні комісії з «International 

Demeter certification» вимагають біорізноманіття та збереження 

екосистем, поліпшення родючості ґрунту, інтеграції худоби, 

забороняють використання генномодифікованих організмів і 

розглядають ферму як живий і цілісний організм. Сертифікація 

підтверджує виконання стандартів з боку фермерів, які, в свою чергу, 

гарантують споживачам високу якість продуктів харчування. Така 

високоякісна продукція реалізується за більш високу ціну, і націнка в 

середньому становить від 10 до 30 відсотків. 

Особливістю органічних рослинних ферм Іспанії є те, що майже 

всі господарі намагаються тримати і органічних птахів, щоб мати 

власне органічне добриво і не залежати від ринкової кон‘юнктури. В 

даному випадку, птахівництво є допоміжним напрямом виробництва, а 

основний акцент залишається на овочах та ягодах. 

Органічна продукція закритого ґрунту потребує підвищеної 

уваги від господарів, але вона є і більш прибутковою у порівнянні з 

традиційною. З часом, різні види екологічної продукції сільського 

господарства створять в країні самостійний ринок зі стабільними 

цінами. 

Схожі інноваційні підходи до виробництва органічної продукції 

в закритому ґрунті вже існують і в Україні. Наприклад, фітотронні 

теплиці вже багато років досліджуються в Житомирській області. Це 
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дає змогу зацікавленим фермерам ознайомитися зблизька з 

технологічними новинками та оцінити їх ефективність. 

Вдосконалення сфери сільського господарства є необхідною 

умовою розвитку будь-якого регіону країни, а органічне сільське 

господарство може забезпечити регіон стабільним додатковим 

прибутком та підвищити конкурентоспроможність його продукції. 
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Ідея органічного виробництва популярна в багатьох країнах 

світу та поступово набуває поширення і в Україні. Все більше людей 

починають звертати увагу не тільки на ціну, а і на якість продуктів 

харчування. Споживачі готові платити вищу ціну за безпечну 

продукцію. Традиційне ведення сільського господарства передбачає 

використання великої кількості хімічних речовин. Інтенсифікація ж 

сільського господарства характеризується зростанням масштабів 

використання пестицидів. Під терміном «пестициди» об‘єднується 

близько 1000 хімічних сполук, на основі яких світова промисловість 

випускає більше 80 тис. продуктів.   

За даними Всесвітньої організації охорони здоров‘я, щорічно в 

світі реєструється до 25 млн. отруєнь пестицидами, обумовлених 

багаточисленними порушеннями правил роботи з ними, неналежним 

транспортуванням та зберіганням, з них до 20 тисяч випадків є 

смертельними. Існує прямий кореляційний зв‘язок між загальним 

навантаженням від пестицидів та захворюванням людей, зокрема, 

таких, як ураження верхніх дихальних шляхів, бронхіальна астма, 

захворювання печінки та нирок, ураження ендокринної системи, 

підвищення частоти алергічних захворювань тощо. На полях нашої 

країни пестициди щороку стають причиною смерті 70 млн птахів і 

мільярдів як шкідливих, так і корисних комах [1].  

Високий рівень індустріалізації агропромислового виробництва 

створює проблему якості продуктів харчування. Надмірне 

використання хімічних речовин, зумовлене прагненням до 
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максимізації валового збору, і відповідно, до максимізації прибутку. 

Використання всезростаючої кількості хімічних речовин та 

погіршення якості продовольства зумовлює зростання ролі 

екологічних якостей і характеристик продуктів харчування на ринку як 

передумови їх виробництва і реалізації, посилення тиску 

громадськості на підприємців, які реалізовують продукти низької 

якості, дотримання інтересів населення.   

Органічне сільське господарство у світі досить популярне. За 

статистикою, у Європі під нього використовують більше 5 млн. га, 

Північній Америці – 1,5 млн., Латинській Америці – 4,7 млн., а в 

Австралії – 10,6 млн. гектарів. Частка європейських земель, 

переведених на органічне землеробство, значно зросла. Цьому сприяла 

започаткована ще в 1993 році спільна політика країн ЄС щодо 

підтримки фермерів у перехідні роки. Середній показник у країнах ЄС 

досяг близько 4% від загальної площі сільгоспземель, в Австрії та 

Італії – 8%, а у Швеції, яка є європейським лідером, – майже 12 

відсотків [2]. До речі, у Німеччині всі дитячі садочки переведені на 

харчування органічною продукцією, тобто вирощеною без будь-якого 

хімічного впливу.  

В країнах східної Європи, зокрема, і в Україні, інтерес до 

здорової та чистої продукції, що вирощена природним шляхом, 

постійно зростає. Люди починають усвідомлювати, що традиційні 

сільськогосподарські і переробні підприємства не забезпечують 

безпеку та якість продуктів харчування. Все більше людей 

намагаються купувати та споживати здорову, якісну, екологічно чисту 

продукцію, розуміючи її значення для здоров‘я. Зростання інтересу 

споживачів до органічної продукції зумовлює і підвищення 

зацікавленості і виробників. Іншим моментом є зростання доступності 

європейських ринків, можливості експорту, створені після вступу 

України до СОТ та перспектив асоціації до ЄС. 

В основі органічного землеробства є фактично повернення до 

першоджерел ведення сільського господарства, результатом якого є 

підвищення природної біологічної активності у ґрунті, відновлення 

балансу поживних речовин, зростання кількості гумусу, нормалізації 

роботи живих організмів. За визначенням Міжнародної федерації 

органічного сільськогосподарського руху (IFOAM), органічне сільське 

господарство – виробнича система, що підтримує здоров‘я ґрунтів, 

екосистем і людей [3]. 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 
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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.   

Не дивлячись на деградацію ґрунтів, що відбувалася в Україні 

протягом останніх 100 років, їх якість все одно є  однією з найвищих в 

світі. Значні площі займають екологічно чисті ґрунти, що можуть бути 

переведені на органічне виробництво за відносно короткий термін 

часу. Як правило, для ведення органічного виробництва придатні всі 

ґрунти, які використовувалися для традиційного сільського 

господарства. Особливо актуальним питання органічного виробництва 

є для зони Полісся. На більшості ґрунтів Полісся інтенсифікація 

сільськогосподарського виробництва неможлива через низьку 

родючість, вологоємкість та ін. Тому, саме ведення органічного 

землеробства може вирішити питання ефективної 

сільськогосподарської діяльності на цих землях. Прискореному 

розвитку органічного землеробства в зоні Полісся, на нашу думку, 

сприятиме проведення взаємопов‘язаного комплексу заходів по 

напрямах виробництво-переробка-розподіл-споживання (рис. 1): 

1. Проведення заходів по залученню господарств до 

виробництва органічної продукції і прискорення процесу сертифікації 

для зменшення термінів окупності проектів та підвищення 

зацікавленості виробників. 

2.  Розробка, розвиток, адаптація та впровадження систем 

ведення органічного виробництва з врахуванням зональних 

особливостей поліського регіону. 

3. Розвиток ефективної системи органічного насінництва. 

Підвищення ефективності органічного виробництва неможливе без 

належного забезпечення виробників високоякісним посівним 

матеріалом з високою стійкістю до шкідників і хвороб та врахуванням 

природно-кліматичних умов та якості ґрунту Полісся. Продуктивні 

сорти та кондиційне насіння виступають одним з ключових факторів 

впливу на розвиток органічного виробництва. 

4. Створення і розвиток ефективної системи переробки, 

зберігання та реалізації органічної продукції. 
5. Розробка/вдосконалення та впровадження системи 

інформування потенційних покупців та виробників органічної 

продукції. 

Для успішного розвитку органічного землеробства як в зоні 

Полісся, так і країні загалом, необхідна координація виробників, 

переробників та науковців.  
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Рис. 1. Заходи розвитку органічного землеробства в зоні Полісся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 

 

А 

 

Х 

 

О 

 

Д 

 

И 

 

Залучення  
господарств 
до 
виробництва 
органічної 
продукції і 
прискорення  
сертифікації 

Розвиток, 
впроваджен-
ня зональних 
систем 
ведення 
органічного 
виробництва  

Розвиток 
ефективної 
системи 
органічного 
насінництва  

Створення 
ефективної 
системи 
реалізації 
органічної 
продукції  
 
Організація 
ефективної 
системи 
переробки та 
зберігання 
органічної 
продукції  

Налагодження системи підготовки спеціалістів з органічного 
виробництва 
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- домовленість з міжнародними організаціями 
про скорочення терміну перехідного періоду на 
землях, які не використовувались для с.-г. 
виробництва від 1 до 3 рр.;  
- залучення великих господарств (>1000 га), які 
стануть освітньо-інформаційними осередками 
органічного виробництва, а також регіональними 
центрами кооперації дрібних і середніх 
виробників. 

 
- впровадження системи ведення землеробства 
«Древлянська» та її вдосконалення;  
- розробка та впровадження нових українських 
систем ведення землеробства; 
- впровадження та адаптація іноземних систем. 

- розвиток первинного та оригінального 
насінництва за рахунок залучення наукових 
установ; 
- розробка елітного та репродуктивного насіння, 
шляхом створення господарств відповідних 
напрямків; 
- ведення селекційної роботи науковими 
установами по створенню сортів для ведення 
органічного виробництва. 

- укладання довгострокових договорів 
виробників з великими торгівельними мережами; 
- укладення договорів з імпортерами;  
- створення кооперативів по реалізації органічної 
продукції.  

- створення переробних підприємств на базі 
великих та середніх с.-г. господарств, в т.ч. і 
торгівельними мережами; 
-  залучення існуючих переробних підприємств 
до переробки органічної продукції; 
- кооперація виробників органічної продукції та 
торгівельних мереж по створенню переробних 
підприємств; 
- кооперація продавців і покупців органічної 
продукції у створенні переробної бази. 
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Одним з напрямків є залучення до процесу становлення 

органічного виробництва в Україні вищих навчальних закладів. 

Житомирський національний агроекологічний університет може бути 

ефективною структурною ланкою цього процесу. Напрямки науково-

виробничої взаємодії: 

- запровадження курсу органічного землеробства та підготовка 

спеціалістів (агрономів, спеціалістів зі сертифікації і т.д.);  

- створення на базі вищих навчальних закладів відповідних 

консультативних центрів; 

- використання наукового потенціалу та матеріальної бази для 

проведення семінарів, конференцій, тренінгів та ін. 

- використання лабораторій університету для проведення 

аналізу якості органічної продукції; 

- підготовка та видання публікацій з органічного землеробства. 

Таким чином, органічне сільське господарство в Україні, попри 

наявність великого потенціалу для нього, на сьогодні перебуває лише в 

початковій стадії. Розвиток органічного виробництва в Україні дещо 

однобокий через домінування виробництва органічного зерна 

великими господарствами на експорт, тоді як частка малих і середніх 

підприємств, а також вирощування інших культур залишаються 

незначними. 

Також на початковому етапі знаходяться переробка та роздрібна 

торгівля органічною продукцією. Водночас, органічне виробництво в 

Україні, хоча і має низку проблем, є перспективним. У нашій країні 

уже було сертифіковано 240 тис. га й експортовано у Європу 28 тис. 

тон вирощеної без застосування хімічних препаратів якісної продукції. 

І ця тенденція набуває поширення, оскільки країни, які входять 

організаційно у європейську спільноту, прискорено опановують 

ринкову нішу щодо органічного виробництва. Відтак і Україна не 

повинна втратити свій шанс стати помітним чинником цього процесу, 

тим більше, коли для цього є всі необхідні умови й сфери поширення.  
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За визначенням Міжнародної федерації органічного 

сільськогосподарського руху (IFOAM), органічне сільське 

господарство – це виробнича система, що підтримує здоров‘я ґрунтів, 

екосистем та людей і залежить від екологічних процесів, характерних 

для місцевих умов, при цьому забороняється використання шкідливих 

ресурсів, які викликають несприятливі наслідки [2]. Суть органічного 

виробництва продукції рослинництва полягає у повній відмові від 

застосування мінеральних добрив та отрутохімікатів, що призводить 

до підвищення природної біологічної активності ґрунту, відновлення 

балансу поживних речовин, покращення відновлювальних 

властивостей ґрунту, нормалізації роботи живих організмів і, як 

наслідок, – забезпечення приросту гумусу та збереження природної 

родючості ґрунту. Крім того, органічне виробництво має ряд еколого-

економічних переваг, сприяє продовольчій безпеці держави, 

покращенню здоров‘я нації та збереженню стану довкілля в цілому. 

У Волинській області розвиток органічного виробництва 

знаходиться на стадії формування. ТОВ «Старий Порицьк» 

Іваничівського району – це єдине в регіоні сучасне аграрне 

формування, метою створення якого є ведення та розвиток органічного 

виробництва, яке було створене у 2010 р. з ціллю опанування 

органічного методу землекористування. Підприємство здійснює свою 

діяльність у двох основних напрямках: зернове виробництво у 

рослинництві та молочне скотарство в тваринництві.  

Використання органічних технологій в землеробстві дало змогу 

господарству підвищити природну біологічну активність у ґрунті, 

відновити баланс натуральних поживних речовин й забезпечити 

приріст гумусу, який на момент заснування підприємства не 

mailto:alla.sklva@rambler.ru
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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. 

Відповідно до вище вказаного сертифікату органічною продукцією 

рослинництва визнано: гречку, овес, ярий ячмінь, кукурудзу на зерно, 

озимий ячмінь, льон, люпин. В результаті впровадження сучасних 

технологій та суворого контролю на всіх етапах виробництва, в 

підприємстві досягнуто найвищих показників якості отриманої 

сільськогосподарської продукції. ТОВ «Старий Порицьк» є членом 

Федерації органічного руху України.  

Відомо, що визначальними складовими кон‘юнктури ринку 

будь-якої сільськогосподарської продукції, в тому числі й органічної, є 

попит, пропозиція та реалізаційна ціна. Основним компонентом при 

формуванні ціни виступає її собівартість. В табл. 1 розраховано склад і 

структуру витрат на виробництво кукурудзи на зерно в ТОВ «Старий 

Порицьк» Іваничівського району, СГПП «Рать» та СВК «Урожай» 

Луцького району. Як зазначалось вище, ТОВ «Старий Порицьк» 

здійснює органічне виробництво продукції рослинництва, СГПП 

«Рать» Луцького району вирощує кукурудзу на зерно за інтенсивною 

технологією на площі 251 га, СВК «Урожай» притримується 

традиційного способу вирощування сільськогосподарських культур, 

площа посіву кукурудзи у 2012 р. склала 120 га.  

За результатами дослідження визначено, що основною статтею 

витрат органічного виробництва є прямі матеріальні витрати, які в 

2012 р. становили 71,7 % від загальної суми собівартості. В їх 

структурі переважну частину складають витрати на насіння та інші 

матеріальні витрати (вартість органічних добрив, біологічних засобів 

захисту, контроль за якістю продукції тощо). За інтенсивної технології 

вирощування кукурудзи на зерно в СГПП «Рать» вартість мінеральних 

добрив сягає 33,5 % загальних витрат і 51,5 % прямих матеріальних 

витрат. Варто зазначити, що за органічного агровиробництва значно 

вищими є прямі витрати на оплату праці, які становлять 10,7 % у 

загальній структурі витрат. 

Особливістю органічної агропродовольчої продукції є її вища 

ціна, що підтверджується результатами дослідження. В табл. 2 

наведено основні показники, які характеризують рівень економічної 

ефективності виробництва та реалізації зерна кукурудзи в 

досліджуваних господарствах у 2012 р. 
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Таблиця 1 

Склад і структура витрат на виробництво кукурудзи на 

зерно за різних технологій вирощування, 2012 р. 

Елементи витрат 

ТОВ «Старий 

Порицьк» 

(органічне 

виробництво) 

СГПП «Рать» 

(інтенсивна) 

СВК «Урожай» 

(традиційна) 

тис. 

грн 
% 

тис. 

грн 
% 

тис. 

грн 
% 

Виробнича 

собівартість, всього 
230,4 100,0 2446,6 100,0 1066,4 100,0 

у тому числі:       

1. Прямі матеріальні 

витрати, з них 
165,2 71,7 1594,3 65,2 987,9 92,6 

- насіння та 

посадковий матеріал 
13,0 5,6 331,6 13,6 125,3 11,7 

- мінеральні 

добрива 
0,0 0,0 820,3 33,5 267,5 25,1 

- нафтопродукти 29,4 12,8 202,3 8,3 340,8 32,0 

- оплата послуг  16,4 7,1 0,0 0,0 122,2 11,5 

- інші матеріальні 

витрати 
106,4 46,2 240,1 9,8 132,1 12,3 

2. Прямі витрати на 

оплату праці 
24,6 10,7 61,5 2,5 32,5 3,0 

3. Загально-

виробничі та інші 

прямі витрати 

40,6 17,6 790,8 32,3 46,0 4,4 

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

Іваничівського району, СГПП «Рать» та СВК «Урожай» Луцького району за 2012 р. 

 

Наведені дані свідчать про те, що виробництво органічної 

кукурудзи на зерно є економічно вигідним для підприємства, оскільки 

реалізаційні ціни на продукцію, яка вирощена за умов органічного 

землеробства більш як 50 % вища, ніж за інтенсивного та традиційного 

виробництва. Середня реалізаційна ціна кукурудзи на зерно в ТОВ 

«Старий Порицьк» у 2012 р. склала 230,77 грн за 1 ц, що на 82,89 грн 

та 86,73 грн вище, ніж в СГПП «Рать» та СВК «Урожай» відповідно. 

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. 

Слід зазначити, що переважна кількість отриманого органічного зерна 

кукурудзи реалізується на експорт. Як наслідок, рівень рентабельності 

вирощування кукурудзи на зерно в СТОВ «Старий Порицьк» у 2012 р. 

склав 141,4 %, що майже у 2 рази перевищує рівень прибутковості 



 337 

виробництва досліджуваного виду продукції за традиційної технології. 

З огляду на вище вказане, варто підтримати Кипоренка В.В. який 

зазначає, що головне завдання органічного виробництва – зберегти і 

підвищити природну родючість ґрунтів, отримати максимальну вигоду 

з кожної земельної ділянки природним способом [1, с.109].  

 

Таблиця 2 

Економічна ефективність виробництва кукурудзи на зерно 

за різних технологій вирощування, 2012 р. 

Показники 

Підприємства 

ТОВ «Старий 

Порицьк» 

(органічне 

виробництво) 

СГПП «Рать» 

(інтенсивна) 

СВК 

«Урожай» 

(традицій-

на) 

Посівна площа, га 37 251 120 

Урожайність, ц/га 69,0 128,7 108,0 

Виробнича собівартість 

1 ц виробленої 

продукції, грн 

90,21 75,76 82,25 

Повна собівартість 1 ц 

реалізованої продукції, 

грн 

95,59 77,94 81,71 

Середня ціна реалізації 1 

ц, грн 
230,77 147,88 144,04 

Чистий дохід (виручка) 

від реалізації, всього, 

тис. грн 

204,0 2149,0 1554,6 

Отримано прибутку від 

реалізації, всього, тис. 

грн., 

в т.ч. з розрахунку на: 

119,5 1016,3 672,7 

- 1 ц продукції, грн 135,18 69,93 62,33 

Рівень рентабельності, % 141,4 89,7 76,2 
Джерело: розраховано за даними форми 50 с.-г. (річна) ТОВ «Старий Порицьк» 

Іваничівського району, СГПП «Рать» та СВК «Урожай» Луцького району за 2012 р. 

 

Підсумовуючи вище викладене, варто зазначити, що у 

Волинській області існує позитивний досвід ведення органічного 

землеробства, впровадження відповідних технологій виробництва 

продукції рослинництва. Органічне агровиробництво має важливе 

соціальне, економічне та екологічне значення як для окремих 

товаровиробників так і для держави в цілому, оскільки воно 

спрямоване на покращання екологічного стану довкілля, підвищення 

якості ґрунтів, збереження біологічного різноманіття, забезпечення 
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конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції 

на внутрішньому та світовому ринках, зміцнення експортного 

потенціалу держави.  
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Предприятие «Полесье-Инвест» создавалась как предприятие по 

производству органических продуктов питания. Продукция 

предприятия исключительно органическая и натуральная; только 

свежая и поставляется исключительно под заказ; очень вкусная и 

полезная. Все что производится предприятием, создано с заботой о 

здоровом питании и образе жизни. 

Продукция, производимая предприятием, не содержит 

генетически модифицированных организмов и их производных; 

производится без использования вредных технологий; не содержит 

сырья сельскохозяйственного происхождения, выращенного с 

использованием пестицидов, химических удобрений и другой 

агрохимии, гормонов и стимуляторов роста. 

В своей работе предприятие руководствуеяся тремя основными 

принципами:  

– чистота и санитария: чистые стойла и боксы, система 

вентиляции и водоснабжения, надлежащее освещение;  

– здоровый рацион: ежедневный многочасовой выпас на полях, 

сбалансированная подкормка собственными натуральными кормами;  

– квалифицированный уход: еженедельный осмотр ветврача, 

лабораторные анализы, квалифицированный персонал. 

http://www.ifoam.org/
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Для содержания птицы специально отобрано отдельное место на 

ферме с природным водоемом. Утки имеют постоянный доступ к воде, 

гусей выпасают на заранее подготовленных пастбищах вблизи фермы, 

а в осенний период также и в саду. В рацион птицы входят собранные 

на собственных полях органические зерновые (пшеница, ячмень, овес, 

просо) и комбикорма из них, тоже собственного производства. 

Отдельно относительно продукции, производимой предприятием: 

Гуси. Мясо гусей вкусное, диетическое, а самое главное, 

абсолютно органическое и экологически чистое, имеет высокую 

энергетическую ценность, превосходя по калорийности мясо других 

птиц. Гусь ценен также своим жиром, которого у него 45% от общей 

массы. Благодаря своим особым физико-химическим свойствам 

гусиный жир лучше усваивается организмом человека, чем куриный, 

утиный или индюшиный. 

Утки. На предприятии выращиваются утки породы «Черри-

Велли». Средний вес тушки 2,3 кг. Утка, собственно как и любое мясо, 

представляет собой отличный источник белка. Оно также богато 

содержанием жирных кислот омега-3 и омега-6, которые являются 

полезными для здоровья сердца. Утиное мясо содержит холин 

(витамин B4), а также бетаин.  

Индюки. В рацион индюков входят зѐрна гречихи, овса и 

ячменя, размоченный в воде чѐрный хлеб, варѐный картофель и зелень. 

Птица питается, в основном, зеленой массой. Вблизи пастбища 

индюкам устроен навес, где они могут укрыться во время непогоды. 

Мясо индюка обладает высоким содержанием белка и низким жира и 

холестерина. Благодаря диетичности оно очень полезно  детям  и 

пожилым людям. 

Овцы на предприятии разделены на два стада – романовской и 

каракулево-курдючной породы. Значительную часть зимнего времени 

овечки находятся на свежем воздухе – в  загоне, подкрепляясь свежим 

сеном, а ночью – в тѐплом помещении, где имеется выгороженное 

отделение для маток с ягнятами.  

В ветеринарном обслуживании животных не используются 

химически синтезированные ветеринарные лекарственные препараты 

или антибиотики с профилактической целью;  вещества для 

стимуляции роста или продуктивности. Если, несмотря на все 

профилактические мероприятия, животные заболели – их отделяют от 

молочного стада и переводят в специальный изоляционный бокс. В 

лечении в первую очередь используются фитотерапевтические и 

гомеопатические препараты. Если использование упомянутых методов 

оказалось не эффективным и состояние животного не улучшается, то 
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ветеринар может применять традиционное медикаментозное лечение. 

Животное возвращается в стадо при «органическом» лечении через 20 

календарных дней после полного выздоровления; при лечении 

традиционными медикаментозными методами – через 60 календарных 

дней. 

 

 

ДОСВІД ПП «ГАЛЕКС-АГРО» В РОЗВИТКУ  

ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА  
 

О.М. Ющенко 

Генеральний директор ПП «Галекс-Агро» 

galex.agro@gmail.com 
 

Приватне підприємство «ГАЛЕКС-АГРО» засновано в 2008 

році. Основним напрямком підприємства є виробництво органічної 

сертифікованої продукції рослинництва та тваринництва, розвиток 

органічного ринку в Україні. Спеціалізація рослинництва: зернові та 

зернобобові культури. Основні вирощувані культури: пшениця, полба 

(спельта), жито, ячмінь, овес, пелюшка, боби, вика, гречка, просо, соя, 

кукурудза. Спеціалізація тваринництва: розведення ВРХ м'ясо-

молочної Симентальської породи. 

На сьогоднішній день господарство вирощує продукцію на 

площі 5 480 га - сертифіковані як органічне землеробство. Вся 

продукція ПП «ГАЛЕКС-АГРО» сертифікована Інститутом 

екологічного маркетингу (ІМО), Швейцарія, схвалена як Органічна та 

відповідає вимогам стандарту Біо Свісс. Діяльність підприємства 

знаходиться під контролем «ОРГАНІК СТАНДАРТ» та сертифікована 

згідно вимог викладених у Постанові Ради (ЄС) № 834/2007 та № 

889/2008. 

В жовтні 2013 року ПП «ГАЛЕКС-АГРО» отримало сертифікат, 

виданий «ОРГАНІК СТАНДАРТ» на виробництво органічної 

продукції тваринництва: дійні корови, бики, телиці на розведення, 

телята на відгодівлі, молоко сире. 

Дещо з історії підприємства: 

2008 – 2009 роки – освоєння  лугуючих земель на площі 2000 га.  

Сертифікація як органічні перехідного періоду. Придбання техніки, 

створення технічної та господарської бази підприємства. 

Липень 2008 року – проведено перший в Україні семінар 

«Всеукраїнський День органічного поля» в рамках швейцарсько-

українського проекту «Органічна сертифікація та розвиток 
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органічного ринку в Україні», в якому приймали участь 9 

європейських країн. 

2010 – 2011 роки – розширення земельних площ до 5 480 га. 

Сертифікація продукції Інститутом екологічного маркетингу ІМО, 

Швейцарія. Підприємство стає одним з перших виробників органічної 

продукції в Україні, що сертифіковані за європейськими стандартами. 

В 2011 році підприємство виходить на європейський ринок 

(Швейцарія, Німеччина, Голландія, Італія) з продажу органічного 

зерна власного виробництва: пшениця, ячмінь, жито, просо, гречка. 

Загальний об‘єм продажу становить 3 000 тон.  

В 2010 році в селі Гульськ Новоград-Волинського району 

створено інноваційний молочно-товарний комплекс європейського 

зразку потужністю 500 голів ВРХ з метою розвитку органічного 

тваринництва та відтворення на Поліссі м'ясо-молочної 

Симентальської породи. 

В серпні 2010 року завезені перші нетелі з Європи в кількості 99 

голів. Середній надій на корову становить 22 літри на добу, 6 710 

літрів за 305 днів лактації. 

В 2012 році розпочато будівництво та реконструкцію молочно-

товарної ферми на 850 голів ВРХ в селі Городище Новоград-

Волинського району, де на сьогодні завезено 359 голів племінних 

нетелів породи Симентал. 

З 2012 року ПП «ГАЛЕКС-АГРО» співпрацює з компанією 

«Бюро Вин» та постачає органічну м‘ясну сировину власного 

виробництва в мережу супермаркетів «Good Wine». 

Наприкінці 2013 почали постання органічної м‘ясної сировини в 

мережу гіпермаркетів компанії «Фоззі-Фуд». В 2013 році успішно 

розпочато будівництво комплексного заводу по переробці екологічно 

чистого молока власного виробництва, потужністю – 30 тон на добу. 

ПП «ГАЛЕКС-АГРО» входить до швейцарсько-українського 

проекту «Розвиток органічного ринку в Україні, 2012-2016 рр.». 

Метою проекту є сприяння розвитку органічного сектору в Україні та 

інтеграції українських малих та середніх підприємств в міжнародну 

торгівлю сертифікованою органічною продукцією. Діяльність проекту 

спрямована на розширення посівних площ під органічними орними 

культурами та здійснення заходів з покращення якості та збільшення 

об‘ємів торгівлі молочною продукцією в Україні. Проект 

впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського 

господарства (FiBL, Швейцарія). 
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РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА  

В УМОВАХ ТОВ СП «НІБУЛОН» 

 
Буднік О. М. , к.е.н., доцент 

Житомирський національний агроекологічний університет  

olga_budnik@inbox.ru 

 

Сільськогосподарські угіддя є основним ресурсом виробництва 

сільськогосподарської продукції. Від ефективності їх використання 

залежить сільськогосподарське виробництво в цілому. Проте, варто 

відзначити, що нині сільське господарство характеризується 

інтенсивним використанням земель, що призводить до виснаження 

земель, зниження їх родючості й деградації та внаслідок цього 

зменшення обсягів капіталовкладень. Саме необхідність відтворення 

родючості ґрунту та збереження навколишнього середовища, а також 

підвищення економічної ефективності сучасного 

сільськогосподарського виробництва та забезпечення продовольчої 

безпеки країни, зумовлює доцільність впровадження органічного 

виробництва 

Питаннями продовольчої безпеки та розвитку органічного 

виробництва займаються відомі дослідники, серед яких В. Андрійчук, 

О. Бородіна, О. Виханский, Ю Губені, В. Зіновчук, Н. Зіновчук, 

Ю. Лупенко, М. Малік, Ж.Оттман П. Саблук, Д. Фуллер та ін. Однак, 

недостатньо вивченими залишаються питання можливості 

впровадження у виробництво агротехнічних методів для підвищення 

якості виробленої продукції. Це зумовлює необхідність подальшого 

дослідження даної проблеми. 

Україна є країною з потужним аграрним сектором економіки, 

який забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність 

країни, формує 17 % валового внутрішнього продукту та близько 60 % 

фонду споживання населення. Крім того, аграрний сектор є одним з 

основних бюджетоутворювальних секторів національної економіки [1, 

с. 25]. Україна може бути потужним виробником та експортером 

агропродовольчої продукції та має вагомий потенціал розвитку 

сільськогосподарського виробництва. Крім того, в умовах зростання 

глобальної потреби в аграрній продукції наша держава становить 

безперечний інтерес і для країн-імпортерів продовольства і для 

держав-конкурентів у сфері світового агропродовольчого постачання 

[6, с. 87].  

У зв‘язку з цим, доцільною є активізація співпраці з 

платоспроможними та економічно розвиненими партнерами. Зокрема, 
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варто розглянути приклад діяльності ТОВ СП «Нібулон», що є одним з 

лідерів сучасного ринку України. Це спільне українсько-угорсько-

англійське сільськогосподарське підприємство, співзасновниками 

якого є угорська фірма Kombiseed kft і англійська фірма Meridian 

Commodities ltd. Зазначена компанія є одним з найбільших вітчизняних 

виробників та експортерів сільськогосподарської продукції (пшениця, 

ячмінь, кукурудза, жито, соняшник та ін.) Підприємство має 40 

підрозділів, розташованих в одинадцяти областях України, проте 

планомірно розширює географію та масштаби виробничої діяльності 

[5].  

ТОВ СП «НІБУЛОН» є одним з найбільших вітчизняних 

виробників і експортерів сільськогосподарської продукції (пшениця, 

ячмінь, кукурудза, жито, соняшник та ін.). У міру свого розвитку 

підприємство планомірно розширює географію та масштаби 

виробничої діяльності. Підприємство має 22 виробничі підрозділи, 

розташованих в дев‘яти областях України. Використовуючи передові 

агротехнології та техніку, ТОВ СП "Нібулон" стабільно забезпечує 

виконання комплексної технології вирощування сільгосппродукції на 

власних та орендованих землях, а також надає послуги іншим 

господарствам з обробітку ґрунту та збирання врожаю. Диверсифікація 

виробничої діяльності за кліматичними зонами дозволяє знизити 

природні ризики, пов`язані з втратами врожаю внаслідок коливань 

погодних умов у різних регіонах України, а також забезпечити 

щорічне отримання високих врожаїв зернових та олійних культур. 

Крім того, шляхом порівняння стану виробничих посівів, 

підвищується достовірність прогнозування рівня врожайності в 

маркетинговому періоді, що важливо для прийняття комерційних 

рішень [4]. 

Протягом останніх років відбулось збільшення обсягів 

оброблюваних підприємством земель в 1,4 рази або на 15923 га. 

Основний обсяг земель був сконцентрований в зонах достатнього 

зволоження. При збереженні та деякому збільшенні обсягів 

виробництва культур в зонах ризикованого землеробства, поступово 

питома вага земель, розташованих в зонах достатнього зволоження, 

була доведена до 52 % від загальної кількості оброблюваних земель. 

Тим самим, виробничі ризики недобору врожаїв від несприятливих 

погодних умов (посухи) були істотно знижені, при деякому збільшенні 

ризиків несприятливої перезимівлі. У міру зміни часток зонального 

розташування земель підприємства, відбувалися зміни структури, 

відображаючи найбільш доцільну питому вагу культур в регіонах. 

Введені підприємством науково обґрунтовані сівозміни, раціональне 
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застосування добрив, належна обробка ґрунту – головні ланки системи 

землеробства. Правильна зміна культур, в залежності від зони їх 

вирощування, дозволяє повніше використовувати поживні речовини 

ґрунту і внесених добрив, успішніше вести боротьбу з бур`янами, 

шкідниками та хворобами, зменшуючи їх шкідливий вплив на 

культурні рослини. Обробіток різноманітних культур в сівозміні 

забезпечує їм кращі фітосанітарні умови, захищає ґрунт від ерозії, 

дозволяє збільшувати в ній запас органічної речовини і покращувати її 

фізичні властивості [3].  

У сівозмінах найбільш продуктивно використовуються умови 

родючості та підвищення ефективності кожного агротехнічного 

прийому, внаслідок чого культури дають вищі врожаї, ніж за умови 

незмінного вирощування. Сівозміна дозволяє будувати технологію 

вирощування сільськогосподарських рослин з урахуванням їх 

взаємного впливу, а також після дії кожного прийому, застосованого 

на найближчих попередниках. При підвищенні культури землеробства 

агротехнічне значення попередників має лише зростати. Вплив 

попередника на умови росту та продуктивність культурних рослин не 

може бути компенсовано іншими агротехнічними заходами.  

В останні роки для посушливих ґрунтово-кліматичних умов 

східної та степової зони України створено і рекомендовано для 

виробництва багато нових високоврожайних сортів озимої пшениці. 

ТОВ СП «НІБУЛОН» використовує при вирощуванні в основному ці 

інтенсивні високопродуктивні сорти нового покоління селекції 

Селекційно-генетичного інституту: «Одеська 267», «Селянка», 

«Повага», «Альбатрос одеський», «Миронівська 65», «Перлина 

Лісостепу».  

Крім селекційного шляху підвищення якості зерна, науково 

обґрунтованих сівозмін ТОВ СП «НІБУЛОН» розвиває й інші шляхи 

вирішення цієї задачі, наприклад, розробка і впровадження у 

виробництво агротехнічних методів управління формування 

високоякісного зерна: терміни і методи збирання, достовірна оцінка 

якості та післязбиральна обробка зерна, формування однорідних за 

якістю партій на токах, цільова підготовка партій зерна на елеваторах і 

хлібоприймальних підприємствах та технології переробки. Збирання 

врожаю проводиться в гранично стислі терміни і з мінімальними 

втратами. У місцях первинного накопичення врожаю формуються 

товарні партії зерна, відібрані за показниками якості та господарського 

призначення [3]. 

Отже, зважаючи на реалії сучасного стану сільського 

господарства, нині вкрай важливо використовувати сучасні наукові 
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дослідження та застосовувати їх. Як показує досвід діяльності ТОВ СП 

«НІБУЛОН», в Україні може бути запроваджено виробництво 

високоякісної продукції. Це є запорукою розвитку аграрного сектора 

економіки, а також малого та середнього бізнесу на селі. 
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Становлення концепції сталого розвитку аграрної сфери в світі 

обумовило формування органічного руху на Україні. Органічне 

виробництво було започатковане в 90-х роках минулого століття на 

Європейському просторі й поширюється з кожним роком щодо обсягів 

споживання та збільшення асортименту органічних видів продукції. 

Зростання попиту на продукцію викликає необхідність його 

задоволення за всіма встановленими умовами. З цього приводу 

сільськогосподарські землі мають високий потенціал щодо їх 

переведення в землі для органічного призначення. Процес адаптування 

сільськогосподарських земель до органічного виробництва 

проходитиме поступово, враховуючи його особливості в Україні: 

відсутність достатньої кількості офіційно-зареєстрованих 

сертифікаційних центрів, нерозвиненість ринкової інфраструктури, 

складність забезпечення всіх технологічних вимог вирощування 

продукції. Ситуація погіршується й тим, що відбувається 

нераціональне використання сільгоспугідь у галузях рослинництва, яке 

призводить до суттєвого екодеструктивного впливу на агроландшафти 

та формування рекреаційних лісопольових агроланшафтів. 

Тенденції посилення екодеструктивних або екологонебезпечних 

процесів при аграрному виробництві були закладені раніше за часів 

адміністративно керованої економіки, за реалізації домінуючої хіміко-

техногенної стратегії його інтенсифікації, яка ґрунтувалася на 

широкомасштабному зростаючому використанні не відновлюваних 

природних ресурсів, природоантагоністичних хімічних засобів 

підвищення родючості ґрунту, захисту рослин від шкідників і хвороб, 

нераціональній організації тваринництва, не виважених масштабах 

меліорації земель тощо.  

mailto:pyrog_ov@gala.net
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Є.В. Милованов та О.В. Ходаківська вказують на відсутність 

державного управління та фінансової підтримки у вигляді дотацій як 

одного з основних недоліків, який стримує формування органічного 

руху в Україні [1, 2]. В той же час В.М. Сучкова визначає, що 

українська органічна продукція потенційно має високу 

конкурентоспроможність, оскільки її мінімальна ціна, порогом якої є 

рівень собівартості, є нижчою за мінімальну ціну органічної продукції 

європейських країн [3]. Крім того, поряд з назначеним недоліками 

необхідно відмітити, що стримуючими чинниками переходу до 

органічного виробництва сільськогосподарської продукції є 

відсутність ланцюжку «аграрна освіта – аграрна наука – аграрний 

бізнес», низький рівень розвитку інноваційної діяльності, зростаючий 

рівень екодеструктивного впливу аграрного виробництва на 

агроладшафти та низький рівень їх природо відтворення [4]. 

На нашу думку, в сучасних умовах в контексті концепції 

сталого розвитку та формування засад органічного виробництва 

необхідно застосовувати важелі державного управління з метою 

спонукання аграрних товаровиробників до формування 

ресурсоекономної раціоналізації структури земельних угідь, які 

використовуються для сільськогосподарського виробництва, 

раціонального співвідношення ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних 

насаджень, підтримання родючості ґрунтів тощо. 

Надто важливим заходом у цьому напрямі є консервація 

деградованих малопродуктивних сільськогосподарських земель з 

подальшим їх залуженням та залісенням. Законом України «Про 

Загальнодержавну програму формування національної екологічної 

мережі на 2000 – 2015 роки» №1989 від 21 вересня 2000 р. передбачено 

відвести під консервацію 2,3 млн.га деградованих, малопродуктивних 

сільськогосподарських земель (7,2 % ріллі). 

Для фінансового забезпечення заходів щодо зменшення 

екодеструктивного впливу агарного виробництва на компоненти 

навколишнього середовища та земельні ресурси пропонуємо здійснити 

удосконалення податкового законодавства в напрямах розмежування 

екологічного податку між місцевими бюджетами; запровадження 

штрафних санкцій за недотримання сівозмін; запровадження 

штрафних санкцій за збільшення екодеструктивного впливу на 

агроландшафти.  

Враховуючи цільовий характер екологічного податку, з метою 

збільшення фінансового забезпечення засад сталого 

агрогосподарювання замість запропонованого з 2014 р. розмежування 

екологічного податку у пропорціях: до державного бюджету 
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зараховувати  53 % податку, а до місцевих – 47 %, у тому числі: до 

сільських, селищних, міських бюджетів – 33,5 %, обласного бюджету – 

13,5 %, використовувати наступну схему: екологічний податок до 

державного бюджету не зараховувати та, відповідно, внести зміни до 

Бюджетного кодексу України у частині зарахування екологічного 

податку, а саме до сільських, селищних, міських бюджетів 

зараховувати 70 % надходжень екологічного податку та 30 % – до 

обласного бюджету [4]. З метою упередження втрат місцевих 

бюджетів з орендної плати за землю пропонуємо вдосконалити 

законодавство у сфері земельних відносин щодо забезпечення 

своєчасного проведення нормативної грошової оцінки земель та 

скорочення термінів оформлення і реєстрації договорів на оренду 

земельних ділянок. 

За нинішньої продовольчої кризи у світі, яка, за оцінками 

фахівців, посилюватиметься, появою нових ринкових можливостей, 

слід очікувати як в Україні, так і Дніпропетровській області подальшої 

інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, що призведе до 

поглиблення еколого-деструктивних наслідків аграрної діяльності: 

відмови від сівозмін і відведення землі під пар; звуження спеціалізації 

аграрного виробництва, надання переваги вирощуванню комерційних 

культур і витіснення кормових культур; збільшення навантаження на 

пасовища та загалом формування екологічно несприятливих 

агроландшафтів, зі скороченням у них природних елементів; 

розширення застосування агрохімікатів; посилення концентрації 

земель, укрупнення господарств, поглиблення районування 

виробництва.  

В умовах сьогодення доцільним є визнання екологічно 

орієнтованого сільгоспвиробництва з пріоритетним напрямом ведення 

останнього на територіях з критичним станом навколишнього 

середовища 

Значний внесок в розв‘язання цієї проблеми здійснює Фонд 

відродження Л.Д. Кучми «Україна», при підтримці якого в аграрних 

ВНЗах України було створено п‘ять Центрів природного землеробства 

(Дніпропетровськ, Полтава, Житомир, Миколаїв, Мелітополь), а також  

Школа фізичної економії в Києві, Центр екологічної культури в 

Запоріжжі. 

На наше глибоке переконання, розвиток органічного 

виробництва в аграрному секторі економіки України повинен 

ґрунтується на поєднанні моделі інноваційного розвитку аграрного 

сектору «аграрна освіта – аграрна наука – агропромислове 

виробництво» з ринком вітчизняної органічної сільськогосподарської 
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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, перш за все: розробити та запровадити 

комплексні програми безперервного навчання та виховання студентів 

у галузі раціонального природокористування з 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 аграрній 

сфері Дніпропетровщини, з метою практичної реалізації результатів 

проведених фундаментальних та прикладних досліджень в 2010 р. в 

Дніпропетровському державному аграрно-економічному університеті 

було створено Центр природного землеробства, а в 2012 р. 

Інноваційний центр аграрних технологій, за допомогою яких було 

розроблено дві інноваційній пропозиції «Модульні малі свиноферми 

для індивідуальних господарств», «Створення тепличного 

господарства на території ставка – охолоджувача», доведена їх 

економічна ефективність та розпочато формування венчурного фонду 

для фінансування реалізації запропонованих інноваційних аграрних 

пропозицій. 

Вважаємо, що на інституціональному рівні доцільно внести 

зміни в проекту Концепції «Державної програми сталого сільського 

розвитку України на період до 2025 року», доповнивши п‘ятий розділ 

підрозділом «Створення аграрного інноваційно-орієнтованого 

освітнього простору» на основі: імплементації моделі інноваційного 

розвитку «аграрна освіта – аграрна наука – аграрний бізнес»; 

створення сучасної інноваційної інфраструктури в аграрних закладах 
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освіти (у вигляді інноваційних центрів аграрних технологій, 

студентських бізнес-інкубаторів; центрів природного землеробства 

тощо).   

Таким чином, враховуючи актуальність розвитку органічного 

виробництва та забезпечення продовольчої безпеки держави, в межах 

обраної аграрної політики, необхідно мати якісно нові фінансово-

економічні механізми та інституціональні рішення у сфері 

трансформації державного управління та фінансування розвитку 

аграрної  сфери. 
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Ментальні трансформації, що протягом декількох століть 

відбувались в екологічній свідомості людства, поступово вивели на 

перший план у колі глобальних цивілізаційних проблем питання 

охорони здоров'я, антропогенного впливу на навколишнє середовище 

та продовольчої безпеки. У свою чергу це обумовило потребу 

споживачів у якісних та корисних благах, шкода довкіллю від 



 351 

виробництва яких була б зведена до мінімуму. Адекватною реакцією 

ринку на існуючий попит стала поява органічної продукції, організація 

виробництва якої ґрунтувалась на загальних принципах сприяння 

розвитку біологічних процесів у агроекосистемах з максимальним 

використанням природних ресурсів, що передбачало у т.ч. заборону 

застосування хімічно-синтезованих речовин та генетично 

модифікованих організмів. 

Апологети ГМО нині дотримуються думки, що вирощування 

трансгенних рослин і тварин несе відчутні соціальні, економічні та 

екологічні вигоди [1]: зокрема, підвищення рівня доходів 

сільгоспвиробників за рахунок зниження витрат виробництва; 

зростання сільськогосподарської продуктивності рослин і тварин; 

внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки та подолання 

бідності населення; збереження та збільшення біологічної 

різноманітності за рахунок використання сортів з виборчою стійкістю 

до шкідників; запобігання ерозії ґрунту тощо. Проте стейкхолдери 

органічного руху цілком категорично висловлюються щодо 

застосування у виробництві трансгенних технологій та отримання за їх 

допомогою харчових і кормових продуктів, стверджуючи, що будь-які 

економічні та соціальні переваги ГМО нівелюються наявністю значних 

генетичних ризиків. 

На тлі активного розвитку відповідних процесів зросла 

актуальність наукових досліджень, спрямованих на розробку 

інноваційних технологій, здатних підвищити ефективність 

виробництва органічної продукції без застосування трансгенної 

інженерії. Наразі радикальні інновації в органічному виробництві 

переважно пов‘язані з впровадженням нових технологій вирощування 

сільськогосподарських культур або систем обробки ґрунтів, а також з 

використанням надсучасних технологій зберігання виробленої 

продукції. Все більшої популярності набувають технології 

«нульового» обробітку ґрунтів, «точне» землеробство, системи 

паралельного водіння сільськогосподарської техніки, координатне 

внесення добрив та засобів захисту рослин на базі GPS-навігації, 

комп‘ютеризація зрошувальних систем тощо [2, с.209]. Проте передові 

позиції у переліку останніх світових досягнень науково-технічного 

прогресу належать біотехнології, що обумовлено наступними її 

особливостями: 1) наукомісткий характер біотехнологічного 

виробництва, здатний провокувати істотне підвищення ефективності 

економіки; 2) роль біотехнології у вирішенні проблем, пов'язаних з 

дефіцитом невідновлюваних природних ресурсів. 
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Рис. 1. Напрями використання біотехнології у сучасному 

виробництві 

 

Потенціал можливостей і спектр застосування біотехнології 

(рис. 1) перетворив відповідну сферу досліджень (поряд з нано- та ІТ-

технологіями) на провідний чинник розбудови господарських 

підкомплексів економік окремих держав, створивши умови в т.ч. і для 

вирішення важливих завдань, пов'язаних з розвитком органічного 

виробництва. При цьому ключову роль у розвитку останнього 

відіграють наразі «зелена» та «сіра» біотехнологія.  

У сфері «зеленої» біотехнології увагу світових виробників 

органічної продукції, передусім, привертають три напрями 

досліджень: а) створення біологічних засобів захисту 

сільськогосподарської продукції; б) розробка біодобрив; 

Примітка: Ч – «червона» біотехнологія; 

  Б – «біла» біотехнологія; 

  3 – «зелена» біотехнологія; 
  Сн – «синя» біотехнологія; 

  С – «сіра» біотехнологія 
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в) біотехнологія виробництва рослинних кормів у тваринництві. 

Інтерес до першого напряму породжений проблемою існування 

численних шкідників і хвороб сільськогосподарських рослин, яка не 

вирішується застосуванням хімічних засобів захисту (пестицидів, 

гербіцидів, фунгіцидів, родентицидів тощо), внаслідок їх згубного 

впливу на навколишнє середовище. Пошук ефективних 

екологобезпечних засобів збереження врожаїв цінних продуктивних 

культур зумовив формування альтернативних захисних методів. Серед 

них – використання біологічних препаратів, в основі дії яких лежить 

принцип антагонізму між різними видами мікроорганізмів або прояви 

їхньої антибіотичної активності, зокрема виділення в зовнішнє 

середовище токсичних для конкурентних організмів речовин [3, с.128]. 

Зокрема, протягом останніх років світовими вченими створено 

наступний ряд біоінноваційних продуктів, використання яких дозволяє 

скоротити застосування агрохімікатів у сільському господарстві: 

- антагоністичні препарати на основі гормонів комах або 

феромонів (біологічно активних речовин, які виявляють 

внутрішньовидову популяційну дію), що впливають на сигнальну 

систему організмів, здатні змінювати характер статевої поведінки, а 

відтак, регулювати чисельність шкідників; 

- синтезовані біопрепарати, діючим агентом у яких 

виступають мікроорганізми (бактерії, гриби, віруси) та продукти їх 

життєдіяльності, що мають інсектицидний, фунгіцидний або 

родентицидний ефект; 

- актиноміцетні препарати, що являють собою мікробні 

антибіотичні засоби, в основі дії яких лежить здатність окремих видів 

бактерій (актиноміцетів) виділяти в навколишнє середовище речовини, 

токсичні для збудників хвороб сільськогосподарських культур. 

У рамках досліджень, присвячених розробці біологічних добрив 

нового покоління (як альтернативи дорогим і екологічно небезпечним 

мінеральним), вченими розроблено ряд продукованих 

мікроорганізмами регуляторів росту рослин - гібереліни, ауксини, 

цитокініни тощо. Створено необіопрепарати нітрагін та азотобактерин 

на основі Rh-бактерій для збагачення ґрунту зв‘язаним азотом і 

фітогормонами та фосфобактерин на основі клітини бактерій Bacillus 

megaterium – для перетворення складних фосфорних сполук на легко 

засвоювані рослинами форми. 

В галузі тваринництва для потреб органічного виробництва 

«зелена» біотехнологія розробляє методи отримання біомаси 

одноклітинних організмів та збагачення мікробним білком рослинних 

кормів, що сприяє підвищенню поживної цінності останніх та 
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ефективності засвоєння білків тваринами. Зокрема, одним з таких 

екологобезпечних способів збереження сільськогосподарських 

трав‘яних культур у природних умовах за участю живих організмів є 

біостабілізація як процес анаеробної біоконверсії полісахаридних 

субстратів трав ферментним комплексом асоціації молочнокислих 

бактерій. 

Сфера впливу «сірої» біотехнології в органічному виробництві 

розповсюджується на процеси: а) біоремедіації; б) біодеградації і 

біоконверсії відходів. Перший напрям досліджень спрямований на 

інтенсивне використання бактерій і рослин для очищення грунтів від 

небезпечних і потенційно небезпечних речовин; другий – пов'язаний з 

розробкою мікроорганізмів-біодеструкторів для утилізації токсичних 

речовин, що містяться в природних ландшафтах та місцях техногенних 

забруднень і отримання з них корисних продуктів. Зокрема, одне з 

найбільш вагомих сучасних досягнень «сірої» біотехнології належить 

до сфери відновлення природної гумусної родючості деградованих 

ґрунтів. Мова йде про вермикомпостування - безвідходну 

біоконверсію утилізації та переробки органічних відходів за 

допомогою вермикультури (використання дощового черв‘яка vermes). 

Підсумовуючи викладене, слід констатувати, що важлива роль 

наведених вище програм «сірих» та «зелених» біотехнологічних 

досліджень в органічному виробництві обумовлена їх потужним соціо-

еколого-економічним потенціалом, реалізація якого дозволить досягти 

наступних результатів: 1) збільшення продуктивності в галузі; 

2) зростання конкурентоспроможності органічної сільгосппродукції; 

3) поліпшення стану здоров'я споживачів за рахунок зниження вмісту в 

споживаних продуктах пестицидів, інсектицидів та інших шкідливих 

хімікатів; 4) підвищення рівня добробуту зайнятих в сільському 

господарстві працівників та інших жителів сільських територій; 

5) зниження забрудненості повітря, води і грунту за рахунок 

скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу і забезпечення 

утилізації відходів сільського господарства з отриманням з них 

високотехнологічних продуктів [4]. 

Саме тому для подальшого розвитку органічного виробництва 

вкрай необхідно підвищити ступінь участі українських дослідницьких 

організацій у міжнародних науково-технічних програмах 

багатостороннього співробітництва в галузі біотехнологій; створити 

умови для реалізації ініціатив з розвитку біотехнологій на базі 

державно-приватного партнерства; заснувати конкурентоспроможні 

кластери у сфері біотехнологій в регіонах і розробити заходи щодо їх 

підтримки [5]. При цьому пріоритетного значення набувають завдання 



 355 

усунення існуючих у вітчизняному законодавстві бар'єрів, 

суперечностей і «білих плям» у важливих для розвитку біотехнології 

аспектах - в галузі науки і освіти, патентного захисту результатів 

бітехнологічних НДДКР, екології та біобезпеки, організаційно-

технічного регулювання виробництва і обігу біотехнологічної 

продукції, а також вузько галузевих питаннях, стримуючих 

повномасштабний розвиток прикладної біотехнології. 
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У сучасних економічних умовах проблема виробництва 

безпечних і якісних продуктів харчування є найбільш актуальною, 

оскільки це пов‘язано з насиченням населення якісним і безпечним 

продовольством, що є запорукою продовольчої безпеки країни та 
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основою її конкурентоспроможності. Сьогодні якість і екологічна 

безпека продукції, випущеної аграрним сектором, стає одним з 

основних чинників внутрішньої і зовнішньої конкурентоспроможності 

продовольчого виробництва. 

Обґрунтування ефективних механізмів розвитку органічного 

виробництва продовольства посилюється зростанням екологічного 

навантаження на довкілля, оскільки в останні роки спостерігається 

критичне виснаження сільськогосподарських площ, що може привести 

до катастрофічних наслідків для забезпечення національної безпеки. В 

той же час, як показує світовий досвід, органічне виробництво – це 

економічно вигідне господарювання з більш високою нормою 

прибутку, ніж традиційний напрям. 

Теоретичні основи і узагальнення практичного досвіду розвитку 

органічного сектора агробізнесу знайшли своє відображення в працях 

багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Серед них виділяються такі 

науковці як В. І. Артиш, Ю.А. Афанасьєв, А. А. Голуб, В.Г. Гусаків, 

Л.В. Дейнеко, А.А. Жученко, Т. О. Зайчук, М.В. Капштик, А.А Келлер, 

В.А. Кундіус, Н.Н. Лукьянченкова, Т.О. Осташко,  Б.І. Пасхавер, 

П.Т. Саблук, , В.П. Зельднер та ін. Проте, зміст і форми ефективного 

механізму активізації розвитку органічного сектору агробізнесу до 

цього часу досліджені недостатньо. 

Об'єктом дослідження є механізми підтримки органічного 

виробництва в продовольчому комплексі як ефективні важелі 

мінімізації загрози ризиків агресивного зовнішнього середовища. 

Предметом дослідження виступили теоретико-методологічні підходи 

відносно формування системи відносин, які складаються між 

учасниками органічного агробізнесу з приводу створення умов для 

перетворення органічного сільськогосподарського виробництва на 

високоефективне, конкурентоспроможне на внутрішньому та 

зовнішньому ринках виробництво. 

Продовольчий комплекс належить до основних суспільно-

господарських сфер, які визначають умови підтримки життєдіяльності 

суспільства і є запорукою продовольчої безпеки. Цей сектор 

традиційно займає одну з головних позицій в національній 

економічній системі, що підтверджують наступні показники. Питома 

вага агропродовольчого сектора в структурі валового внутрішнього 

продукту України в 2007-2008 роках складала 12-12,5%, а за 

підсумками 2009-2011 років сягнула 14-16%. Навіть в період 

фінансово-економічної кризи 2008-2009 років агросфера України 

продемонструвала найкращі показники виробництва порівняно з 

іншими галузями. Так, в 2008 році, порівняно з 2007 роком, 
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спостерігається зростання валової продукції на 17,1 %, а показники 

кризового 2009 року були найкращими серед інших сфер економіки, 

хоч і характеризувалися спадом на 1,8 % у порівнянні з попереднім 

роком [4, с. 61]. 

Сучасний розвиток агропродовольчого комплексу в Україні 

характеризується нестабільними коливаннями. Так, в 2011 році був 

зафіксований серйозний показник зростання (17,6 % порівняно з 

даними 2010 року), а вже в 2012 році спостерігався спад виробництва 

на 4,3 %. Значною мірою негативна динаміка стала наслідком впливу 

складних погодних умов, загального уповільнення економічного 

розвитку, зміни грошово-кредитної політики уряду [2]. Ці чинники не 

дозволили використати потенціал агропродовольчого сектора в 

Україні повною мірою. 

Внутрішній ринок продуктів харчування характеризується 

високим рівнем залежності від імпорту по окремих найважливіших 

видах продукції, що складає в середньому до 40 % на продовольчому 

ринку. За 2010-2011 роки в Україну в середньому за рік ввозилося 

445 тис. тон м'яса і 320 тис. тон молочної продукції. У 2011 році 

імпорт м'ясних продуктів скоротився до 244 тис. тон, а молочних до 

257 тис. тон. Крім того, після вступу до СОТ спостерігається тенденція 

збільшення імпорту свіжих фруктів і овочів. Упродовж 2011 року 

погіршилось сальдо зовнішньоторговельного балансу по розділу 

"Готові харчові продукти", серед яких левову частку займають 

ковбаси, консервовані томати, варення і джеми. Відбувається 

небезпечний процес встановлення контролю іноземними компаніями 

над окремими галузями продовольчого комплексу (пивобезалкогольна, 

кондитерська, молокопереробна). 

За таких умов стимулювання розвитку нових форм виробництва 

харчової продукції – органічного сектора агробізнесу - має економічне, 

політичне і міжнародне значення. Враховуючи відмічене, вивчення і 

розуміння закономірностей і визначення перспектив розвитку 

органічного сектора продовольчої сфери сприятиме формуванню 

сприятливого соціального середовища для її удосконалення. 

Розвиток органічного землеробства в Україні є дуже 

перспективним напрямом [5]. Згідно з офіційними статистичними 

оглядами IFOAM, за останні десять років в Україні вже активно 

розвивається органічне сільгоспвиробництво. Україна, за оцінками 

вітчизняних і зарубіжних експертів, має великий потенціал для 

розвитку виробництва екологічно чистої і органічної продукції. 

Аграрний сектор економіки країни (сільське господарство, харчова і 

переробна промисловість) забезпечує продовольчу безпеку і формує 
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приблизно 17 % ВВП і 60 % фонду споживання населення. 

Тому нині в Україні для розвитку органічного землеробства 

необхідно вжити дієвих заходів як з боку держави, так і з боку 

виробників органічної продукції. Характерною особливістю розвитку 

українського органічного ринку є те, що виробництво органічної 

продукції в Україні в основному є експортоорієнтованим: за різними 

оцінками, за межи країни йде 90-95 %  вітчизняної "органіки" у вигляді 

сільгоспсировини. Це пояснюється історичними особливостями 

розвитку сільського господарства: в 1990-і роки значні площі 

українських сільгоспугідь були покинуті і тривалий час не піддавалися 

хімічній обробці (такі землі ідеально підходили для розвитку 

органічного виробництва). Іноземні сертифікаційні центри провели 

органічну сертифікацію цих угідь, і трейдери почали розміщувати у 

місцевих фермерів замовлення на виробництво органічної 

сільгоспсировини для потреб європейського ринку рис. 1 [1]. 

 
Рис. 1. Площі сертифікованих угідь для потреб органічного 

виробництва в Україні у 2003-2011 рр. 

 

Згідно з даними Федерації органічного руху України, на початок 

2010 р. в Україні було сертифіковано 121 виробництво органічної 

сільгосппродукції і 270,2 тис. га земель для вирощування органічної 

сировини. Всього ж в країні налічується 145 виробників і переробників 

органічних продуктів. При цьому, якщо раніше зростали обсяги 

виробництва органічної сировини, то останнім часом намітилася стійка 

тенденція до збільшення кількості переробних компаній, які 

нарощують потенціал у цьому сегменті. У 2009 році Україна увійшла 

до п'ятірки країн-лідерів з вирощування органічної пшениці, площа під 

якою склала 50423 га. На початок 2003 р. в Україні було зареєстровано 

31 господарство, що отримало статус "органічного", а загальна площа 

сертифікованих органічних сільськогосподарських земель складала 

164,4 тис. га. У 2012 р. налічувалося вже 164 сертифікованих 

органічних господарства, і вони обробляли 279 тис. га сертифікованих 
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органічних сільгоспугідь. Проте, питома вага таких площ серед 

сільськогосподарських угідь України, на жаль, є незначною і складає 

майже 0,7% [5]. 

Органічне сільське господарство – перспективний напрям 

господарювання у світовій економіці, який здійснюється без 

використання агресивних агротехнологій, посиленого застосування 

хімічних добрив, пестицидів, гербіцидів і впровадження генної 

інженерії. За визначенням ФАО, виробництву екологічно чистих 

продуктів сьогодні належить друге місце у системі економічних 

пріоритетів після ядерного озброєння [1, с. 9]. Розвиток органічного 

виробництва є для України важливим чинником для завоювання 

світового ринку продовольства та зниження імпортозалежності.  

Державне регулювання ринку продукції органічного сільського 

господарства в зарубіжних країнах носить специфічний характер, 

пов'язаний з необхідністю збереження високої якості виробленої 

органічної продукції на усіх етапах її руху до кінцевих споживачів, 

високою наукомісткістю виробництва, підвищеними потребами в 

інформаційно-консультаційному забезпеченні операторів ринку, а 

також наявністю перехідного (від ведення звичайного сільського 

господарства) періоду діяльності. Це передбачає використання ряду 

засобів стимулювання, які доцільно впровадити і в нашій країні: 

- формування ефективного нормативно-правового забезпечення; 

- реалізація заходів державної підтримки (позики, компенсації, 

дотації, лізинг); 

- пільгове оподаткування; 

- субсидування розвитку виробничої інфраструктури; 

- страхування; 

- закупівельні і товарні інтервенції; 

- здійснення регіональних програм розвитку. 

Таким чином, органічне сільськогосподарське виробництво 

створює сприятливі можливості підвищення продуктивності та 

прибутковості агробізнесу, доступні як для великих 

сільськогосподарських підприємств, так і малих фермерських 

господарств . 

Таким чином, світова практика органічного виробництва 

ґрунтується на принципах і правилах дружнього відношення до усіх 

природних ресурсів упродовж усього життєвого циклу продукції. 

Основною метою органічного виробництва продуктів є насичення 

споживчого ринку продуктами натурального походження "organic" з 

оздоровчими властивостями, здатними відновлювати природне 

довкілля. Проведене дослідження дозволило виявити неефективність 
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державної підтримки органічного виробництва України і окреслити 

шляхи пошуку оптимізації аграрної політики у напрямі підвищення 

ефективності заходів з регулювання цін, зменшення безпосередньої 

участі держави в управлінні сільським господарством і переорієнтації 

урядової діяльності у напрямі розвитку ринкової інфраструктури, 
забезпечення розвитку кредитування аграрного сектора, створення 

сприятливих умов для інвестицій, а також стабілізації 

макроекономічної ситуації і підвищення платоспроможного попиту 

населення, що є необхідними чинниками для поліпшення умов 

діяльності виробників органічної сільськогосподарської продукції. 
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Проблема органического земледелия в Украине является очень 

актуальной. Украинские черноземы – это богатство страны. Общая 

площадь сельскохозяйственных земель в Украине составляет 42,9 млн. 

гектар или 71% всей территории государства (40% мировых запасов 

черноземов). Сельскохозяйственная освоенность территории достигла 

71%, а степень распаханности земель – 53,6% (при предельно 

допустимом уровне в 40%). Благодаря своему уникальному 

естественно-ресурсному потенциалу Украина имеет огромные 

возможности развития органического земледелия. Это может 

позволить ей стать мощным производителем экологически чистой 

продукции для удовлетворения потребностей как внутреннего, так и 

внешнего рынков. Наличие в достаточном количестве пригодных для 

производства плодородных земель, благоприятный для ведения 

сельского хозяйства климат являются весомыми предпосылками 

развития украинского рынка экологически чистой продукции.  

Антропогенное загрязнение территорий в Украине имеет не 

сплошной, а локальный характер, уровень загрязнения на некоторых 

земельных площадях значительно ниже в сравнении со странами 

Западной Европы. Кроме того, Украина имеет значительные 

перспективы в выращивании экологически чистого 

сельскохозяйственного сырья для производства экологически чистой 

продукции, поскольку в течение последних лет резко сократилось 

внесение минеральных удобрений, применения химических средств 

защиты растений в результате дефицита оборотных средств у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Общая площадь украинских земель сельскохозяйственного 

назначения, которая может быть использована для получения 

экологически чистой продукции, в среднем представляет 4-5 млн. 

гектар, а общая площадь угодий, которые используются для 

производства экологически чистой продукции в странах Европейского 

Союза, составляет 3,8 млн. гектар. 

Систематизация подходов внедрения экономически 

эффективного и экологически безопасного земледелия 

свидетельствует, что наиболее приемлемым в современных условиях 

mailto:kirsanova@zsmu.zp.ua
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является органическое земледелие, но на данном этапе в Украине оно 

составляет всего лишь лишь 0,4%. Обязательными условиями 

органического земледелия являются внедрение в производство 

следующих мероприятий: применение научно обоснованных 

севооборотов; минимизация возделывания почвы; оставление на поле 

всей нетоварной части урожая как источника биомассы для 

образования гумуса; развитие животноводства; отказ от применения 

минеральных удобрений и замена их на органические; отказ от 

применения химических средств защиты растений.  

Эффективное использование земель сельскохозяйственного 

назначения, улучшение здоровья населения – все эти причины 

обусловливают необходимость развития органического земледелия в 

Украине. 
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Конкурентні переваги, які є джерелами конкуренто-

спроможності підприємства, формуються у межах його операційного 

циклу. Останній включає етапи ресурсного забезпечення, виробництва 

та реалізації продукції. Окремо також слід виділити сферу управління 

підприємством. В основі кожного наступного етапу лежать ресурси та 

результати попередніх етапів. Відповідно, переваги, сформовані у 

попередніх підпроцесах визначають наявність та характеристики 

переваг кінцевих етапів циклу.  

Обсяги, якісні властивості та вартісні характеристики ресурсів є 

потенційними конкурентними перевагами, які можуть формуватись на 

етапі забезпечення виробничого процесу засобами господарської 

діяльності. До ресурсів, якісні характеристики яких визначають рівень 

екологічної безпеки сільськогосподарської продукції, належать 

земельні ресурси та сировина і матеріали. Головною вимогою до 

земельних ресурсів в даному випадку є придатність ґрунтів для 

вирощування органічної продукції та сировини. Основним якісним 
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параметром земельних ресурсів є рівень їх родючості. У контексті 

виробництва органічної продукції головним чинником родючості є 

вміст гумусу в ґрунті, недостатній рівень якого у традиційному 

землеробстві можна компенсувати підвищеним удобренням рослин 

мінеральними добривами. Водночас, мінеральні добрива 

розглядаються як потенційне джерело важких металів, надмірна 

концентрація яких у ґрунті унеможливлює виробництво органічної 

продукції. Іншою якісною характеристикою угідь, придатних для 

виробництва органічної продукції та сировини, є відсутність ізотопів 

цезію і стронцію. Також до якісних параметрів ґрунтів належать вміст 

рухомого фосфору, калію, сірки та рухомих сполук; вміст азоту за 

нітрифікаційною здатністю та такого, що легко гідролізується; 

максимально можливий запас продуктивної вологи; реакція ґрунтового 

розчину (водно-сольовий обмін); рівень ущільнення; вміст 

легкорозчинних солей [1]. У цілому ж конкурентною перевагою 

підприємств-виробників органічної продукції рослинництва є 

наявність сільськогосподарських угідь відповідної якості. 

Також на рівні ресурсного забезпечення виробництва органічної 

продукції ключову роль відіграють сировина і матеріали, зокрема їх 

якісні, кількісні та вартісні характеристики. Особливістю органічного 

землеробства є відмова від мінеральних добрив синтетичного 

походження, ядохімікатів для захисту рослин та генетично 

модифікованих організмів. Це зазвичай зумовлює зниження рівня 

врожайності у період переходу від традиційного до органічного 

землеробства.  

Вирішується ця проблема шляхом використання максимально 

ефективних замінників засобів хімізації. Зокрема замість мінеральних 

добрив використовуються добрива органічного походження, а саме: 

гній та перегній, сидерати, рештки попередників. Що стосується 

хімічних засобів захисту від шкідників та хвороб, то в органічному 

землеробстві їх заміняють біологічні засоби, наприклад, бактерії, 

комахи-шкідники тощо. Для боротьби із бур‘янами замість гербіцидів 

застосовують засоби біологічного походження, зокрема інсектициди та 

фунгіциди. Також важливим є забезпечення підприємства насінням 

сільськогосподарських культур, які були б максимально адаптовані до 

природо-кліматичних умов відповідного регіону та стійкими до 

шкідників і хвороб. 

Ефективність систем удобрення та захисту залежить від трьох 

основних чинників, які ідентифіковано як джерела конкурентних 

переваг етапу ресурсного забезпечення: 1) від вміння персоналу 

підприємства підібрати комбінації культур, добрив та засобів захисту, 
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які б у сукупності забезпечили максимальний рівень врожайності; 

2) від доступу до необхідних засобів; 3) від наявності необхідних 

грошових ресурсів. Перший із виділених факторів залежить, 

передусім, від компетенцій підприємства, які формуються вміннями, 

навичками, досвідом, кваліфікацією спеціалістів. Виходячи із цього, 

ще одним джерелом конкурентних переваг виробників органічної 

продукції є якісні характеристики спеціалістів. Необхідні знання для 

ефективної організації виробничого процесу персонал 

сільськогосподарських підприємства має також отримувати через 

співпрацю із науково-дослідними та науково-навчальними установами. 

Ця ж взаємодія значною мірою впливає на доступність сировини і 

матеріалів та їх вартість.  

З огляду на обмежені можливості щодо збільшення рівня 

врожайності за органічного землеробства, підвищення ефективності 

необхідно забезпечувати використанням ресурсозберігаючої техніки. 

Особливість такої техніки полягає у можливості заощадження за 

рахунок виконання кількох технологічних операцій за один прохід, а 

також завдяки економії на оборотних засобах (насінні, засобах захисту, 

добривах, пальному тощо). Загалом, джерела конкурентних переваг 

етапу ресурсного забезпечення виробництва органічної продукції 

включають якісні характеристики ґрунтів, трудових ресурсів та 

основних засобів виробництва, а також якісні, кількісні та вартісні 

параметри сировини і матеріалів, що визначаються компетенціями 

персоналу підприємства, рівнем НТП та ступенем налагодженості 

взаємодії із науковою сферою. 

Ресурси є матеріальною основою виробництва продукції. На 

цьому етапі ключові позиції у формуванні конкурентоспроможності 

посідають технології виробництва, вдалий вибір яких дає можливість 

забезпечити максимально можливі за конкретних умов (природо-

кліматичних умов, якісних характеристик ґрунтів тощо) врожаї та 

мінімізувати витрати ресурсів. До таких технологій належать: 

1) технології обробітки ґрунту, що спрямовані на мінімізацію 

механічної обробки ґрунту та поступовий перехід на no-till технологій, 

який можливий тільки за повного відновлення балансу гумусу. У 

цілому застосування таких технологій має на меті розширене 

відтворення родючості ґрунтів і формування екологічно стійких 

агроландшафтів, боротьбу із бур‘янами без застосування засобів 

хімізації; 

2) наукове обґрунтування сівозміни, що має забезпечити 

достатнє живлення рослин (в т. ч. удобрення рештками попередників), 

максимальне запобігання хворобам, шкідникам і бур‘янам;  
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3) збалансування технологій обробітку ґрунту, удобрення 

рослин та системи захисту посівів. Наразі такий баланс має на меті, 

передусім, не збільшення рівня врожайності, а збереження якості 

ґрунту, зниження затрат праці, пального, матеріалів.  

Рівень наукової обґрунтованості та ефективності обраних 

технологій залежить від якісних характеристик персоналу 

сільськогосподарського підприємства та ступеня його взаємодії із 

науковими організаціями в установами. У цілому ж джерелами 

конкурентних переваг етапу виробництва є якісні (фізичні, хімічні, 

біологічні властивості), кількісні (обсяг врожаю) та вартісні 

(виробнича собівартість) параметри продукції, які формуються на 

основі ресурсів підприємства та технологій виробництва.  

На етапі реалізації продукції конкурентні переваги можуть 

формуватись у межах характеристик безпосередньо товару, його 

вартості, комунікацій та доступності. До характеристик товару 

належать асортимент та лінія; позиціювання, метою якого є 

формування такого сприйняття окремого товару та/або підприємства 

загалом, яке б відображало їх унікальність порівняно із конкурентами; 

пакування та маркування; життєвий цикл товару, який має суттєвий 

вплив на обґрунтованість асортименту. Вартість товару для покупця, 

на відміну від ціни відображає не витрати та вигоди підприємств, а 

витрати споживача на купівлю.  

Комунікаційні переваги матимуть місце у випадку, якщо 

підприємство зможе за допомогою відповідних засобів та технологій 

забезпечити вищий ніж у конкурентів рівень поінформованості 

споживачів про основні характеристики та відмінні риси окремого 

товару і підприємства в цілому. Способи та місце реалізації мають 

визначатись виходячи зі зручності та доступності продукції для 

покупця, а також вчасності і повноти задоволення його потреби. Таким 

чином, конкурентні переваги сільськогосподарських підприємств-

виробників органічної продукції формуються на кожному окремому 

етапі їх операційного циклу (рис.).  

Підсумовуючи наведене, зазначимо , що основними джерелами 

конкурентних переваг у межах господарського процесу виробників 

органічної продукції рослинництва є якісні параметри земельних, 

трудових, матеріально-технічних ресурсів, сільськогосподарської 

продукції. Також істотне значення відіграють цінові характеристики 

органічної продукції, її доступність для споживачів, рівень комунікації 

підприємства зі споживачами.  
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Рис.  Функціональна схема джерел конкурентних переваг 

виробників органічної продукції та факторів їх впливу 
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Розвиток органічного виробництва є досить актуальним на 

сьогодні через низку явних екологічних, економічних та соціальних 

переваг, що притаманні цій сфері діяльності. Інтенсифікація сільського 

господарства, яка останнім часом відбувається в усьому світі, має 

негативний вплив не лише на навколишнє середовище, але і виснажує 

природні ресурси, без яких ведення агровиробництва неможливе. Тому 

органічне сільське господарство має екологічні переваги, які 

проявляються у тому, що воно має великий потенціал, щоб виправити 

попередньо перелічені негативні тенденції, а також скоротити викиди 

вуглекислого газу, закису азоту й метану, які сприяють глобальному 

потеплінню.  

Також органічне сільське господарство має значні переваги для 

здоров‘я. По-перше воно знижує ризик втрати здоров‘я для 

сільськогосподарських працівників, адже саме вони найбільш уразливі 

до дії пестицидів та інших хімікатів, які використовує конвенційне 

виробництво. По-друге, органічні продукти більш корисні для 

споживачів завдяки мінімізації впливу на здоров‘я токсичних і стійких 

хімічних речовин. Середньостатистичні конвенційні овочі та фрукти 

містять у своєму складі понад 20 пестицидів, м‘ясо та молоко, у свою 

чергу, містить антибіотики, гормони, стимулятори росту.  

Натомість, за дослідженнями вчених з різних країн, органічні 

продукти на 50% містять більше поживних речовин, мінералів та 

вітамінів (вітамін С, залізо, магній і фосфор), ніж аналогічні продукти 

з промислових ферм. Особливо корисні органічні продукти для дітей, 

оскільки їхній організм більш вразливий до дії залишків пестицидів, 

нітратів, важких металів та антибіотиків у продуктах харчування. Тому 

світовий ринок органічної продукції розвивається швидкими темпами. 

Україна робить лише перші кроки у формуванні та становленні ринку 

органічної продукції, який є вже досить розвинутим у інших країнах 

(зокрема ЄС). Останнім часом український ринок органічних 

продуктів стрімко йде вгору завдяки прагненню покупців до здорового 

раціону та зростаючого позитивного впливу сучасних технологій по 

виготовленню масових продуктів харчування. 

mailto:09jyliagerasimenko24@rambler.ru
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Серед найбільш відомих досліджень, присвячених розвитку 

органічної продукції в Україні, слід виділити праці таких вітчизняних 

вчених, як С. Бегей «Екологічне землеробство» [1, с. 25], Н. Берлач 

«Адміністративно-правові засади формування органічного напряму у 

сільському господарстві України» [2, с. 56], В. Вовк «Сертифікація 

органічного сільського господарства в Україні: сучасний стан, 

перспективи, стратегії на майбутнє» [3, с. 3], В. Гармашов «До питання 

органічного сільськогосподарського виробництва в Україні» [4, с. 12],  

В. Гудзь та І. Примак «Адаптивні системи землеробства» [5, с. 225], 

М. Кобець «Органічне землеробство в контексті сталого розвитку» [8, 

с. 15] та ін. 

Актуальність проблеми розвитку органічного виробництва в 

Україні виходить на перше місце серед інших важливих проблем. 

Вітчизняні споживачі прагнуть до підвищення якості споживання та 

здорового способу життя. Органічна ж продукція забезпечує реальну 

вигоду для навколишнього середовища та здоров‘я споживачів, які 

надають перевагу використанню органічних методів виробництва. 

Тому ринок органічної продукції постійно зростає. Дослідження стану 

та розвитку органічного виробництва в нашій країні обумовлює 

актуальність обраної теми. Не зважаючи на наявність значного 

теоретичного доробку з цієї теми, необхідно відзначити, що важливим 

значенням для формування стратегії розвитку органічного ринку має 

ідентифікація та групування переваг органічних продуктів, 

дослідження основних перешкод, що спричиняють розвиток цього 

ринку, та розробка заходів по їх подоланню. 

Увага світової громадськості до органічної продукції неухильно 

зростає. Таке ставлення продиктовано не лише турботою про 

навколишнє середовище, а й піклуванням про власне здоров‘я. Україна 

не стоїть осторонь цієї тенденції – у нас також збільшується 

популярність органічної продукції. Вітчизняний споживач стає 

обережнішим та вимогливішим при виборі продуктів харчування. Як 

наслідок, зростає чисельність фермерських господарств - виробників 

продуктів органічного походження. 

Органічними або екологічно чистими вважаються продукти, 

виготовлені з дотриманням визначених екологічних стандартів на всіх 

технологічних та реалізаційних етапах. При виробництві органічних 

продуктів застосовують технології максимального збереження 

поживних речовин. Для цього повністю відмовляються від 

ароматизаторів, барвників, консервантів та генетично модифікованих 

організмів. Заборонено рафінування, мінералізація та інші 

технологічні операції, які зменшують поживні властивості продукту. 
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До того ж матеріали для упакування екологічно чистого продукту 

виготовляються з натуральної сировини. 

Ведення органічного землеробства базується на застосуванні 

мінімального обробітку ґрунту та відмови від отрутохімікатів і 

мінеральних добрив. Такий підхід відновлює баланс поживних 

речовин у ґрунті, нормалізує роботу живих організмів, збільшує вміст 

гумусу і, як результат, - підвищує урожайність сільськогосподарських 

культур. Однак перехід на органічне господарювання є тривалим та не 

гарантує швидкої віддачі [9, с. 1]. 

Сучасний стан виробництва екологічно чистої продукції у світі 

характеризується широкими системними підходами до розв‘язання 

багатоаспектних екологічних, економічних і соціальних проблем. 

Виробництво екологічно чистої 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 [10, с. 119].  

Нині в Україні чи не найголовнішим гальмівним чинником 

розвитку органічного виробництва та вирощування екологічно чистої 

сільськогосподарської продукції є стан земельних ресурсів. 

Сільськогосподарські угіддя охоплюють дві третини усієї території 

України, в тому числі рілля – більше 55 % (при екологічній нормі 

40 %). Водна ерозія поширена приблизно на 30 % ріллі, вітрова – 20 %, 

кислі ґрунти займають десь 25 %, засолені – 4 %, солонцюваті – 5 %, 

перезволожені – 4 %. Порушення правил агротехніки, використання 

важких сільськогосподарських машин, непродумана меліорація, 

перевипас худоби, перехімізація та інші чинники спричинилися до 

втрати за останні 25 років майже 500 тис. га сільськогосподарських 

угідь та зниження вмісту гумусу у ґрунті на 9 % [11, с. 84].  

Значної шкоди ґрунтам, а також людям, які споживають 

вирощену на них продукцію, завдає використання добрив (особливо 

азотних) та засобів боротьби із шкідниками на хімічній основі. 

Доведено, що рослини засвоюють лише до 40 % поживних речовин, 

які містяться у мінеральних добривах, решта потрапляє в ґрунт та 

воду, завдаючи шкоди екосистемі. Застосування ж хімічних засобів 

захисту рослин від шкідників (хлорорганічні та фосфорорганічні 

пестициди), а також засобів пришвидшення розвитку тварин та росту 

рослин (гормони, стимулятори та інгібітори розвитку, кормові 

дріжджі) насамперед становлять загрозу здоров᾿ю людини, оскільки 
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шкідники рослинницької продукції досить швидко до них 

пристосовуються і з часом перестають реагувати [11, с. 86]. 

Вітчизняні агровиробники шляхом нераціонального 

застосування мінеральних та хімічних засобів при виробництві 

сільськогосподарської продукції шкодять як земельним ресурсам, так і 

людям, які споживають вироблену продукцію, причиною цього є той 

факт, що сільськогосподарські товаровиробники нехтують шкодою 

заданою екології, дбаючи лише про власну вигоду.  

Сільськогосподарське виробництво в Україні, на даний час 

знаходиться у стані екологічної кризи. Причиною цього стало 

інтенсифікація землекористування у поєднанні з надмірною 

розораністю земель.  

Необхідність відтворення родючості ґрунтів, охорони 

навколишнього природного середовища, підвищення ефективності та 

прибутковості сільськогосподарського виробництва, поліпшення 

продовольчої безпеки в Україні, виходу на світовий ринок, як 

виробника й експортера високоякісної екологічно чистої продукції, все 

це зумовило доцільність впровадження в Україні органічного 

сільського виробництва, як складової сталого розвитку сільського 

господарства загалом [12, с. 1].  

В цілому, ринок екологічно чистих товарів в Україні має такі 

особливості:  

- він швидко зростає, що робить його особливо привабливим 

для учасників ринкових відносин, проте вихід на цей ринок вимагає 

значних капіталовкладень і характеризується високим ризиком;  

- критерії віднесення товарів до екологічно чистих розпливчасті 

та неструктуровані. Багато хто зі споживачів вважають приставку "біо" 

гарантією екологічної чистоти, у цілому ж термін «екологічна 

чистота» трактується всіма (100 %) респондентами як відсутність 

консервантів, синтетичних добавок і барвників;  

- сформувався окремий і дуже важливий сегмент споживачів 

екологічно чистих товарів, у першу чергу продуктів харчування, - це 

діти. Насичення ринку екологічно чистими товарами для цього 

сегменту населення повинно стати першочерговим завданням 

[13, с. 2].  

Однак незважаючи на те, що Україна має значні проблеми, що 

стримують розвиток органічного виробництва, ця сфера економіки 

являється дуже перспективною через наявність в Україні родючих 

чорноземних ґрунтів, міцні традиції сільськогосподарського та 

бажання основних гравців цього ринку створити необхідні 

інституційно-правові умови. Розвиток органічного сільського 
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господарства буде сприяти покращенню економічного, соціального та 

екологічного стану в Україні, комплексному розвитку сільської 

місцевості та поліпшенню здоров'я населення. 
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Реформування сільськогосподарського виробництва на 

принципах екологізації та раціонального природокористування 

вимагає відповідної інформаційної підтримки. Для здійснення 

переходу на органічне землеробство необхідним є суворе дотримання 

його принципів, методів, вимог, сертифікації тощо, що вимагає 

певного консультування сільськогосподарських виробників. На 

сьогодні такі види послуг надаються приватними консультантами, 

проте їх вартість, у більшості випадків, є недосяжною для пересічного 

фермера, який вирішив перейти на органічне землеробства. Отже, до 

процесу інформаційно-консультаційного забезпечення органічного 

землеробства в Україні необхідно залучати дорадницькі служби. 

Питання, присвячені дослідженню дорадчої діяльності, 

розглядаються в працях багатьох науковців, таких як: О.В. Білик, 

А.А. Брояка, О.А. Галич, С.М. Григор‘єв, А.М. Дубін, В.М. Кабанець, 

А.Т. Кравченко, І.П. Кудінова, П.М. Музика, Л.М. Талюта, Г.С. Тимофієва 

та ін. Тоді як проблеми, викликані необхідністю використання потенціалу 

системи дорадництва задля розвитку органічного землеробства 

сільгоспвиробниками, потребують подальшого дослідження. 

Наші дослідження показали, що інформація виступає частиною 

загального інформаційно-консультаційного забезпечення аграрного 

сектора, але при цьому відсутні підходи, за яких дорадча діяльність 

розглядалася б як забезпечуючий фактор стійкого розвитку аграрного 

сектора економіки на засадах ресурсозбереження та альтернативних 

методах землеробства (особливо, органічних). Вітчизняні науковці та 

http://www.viem.edu.ua/
mailto:market_pdaa@ukr.net
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практики одностайні в розумінні того, що в умовах розвитку науково-

технічного прогресу, глобалізації економіки, вільних ринків не можна 

зневажати суспільним розвитком аграрної науки, освіти, 

інформаційних та дорадчих послуг [1], так як інформація і знання на 

сьогодні сприймаються не як субстанція, втілена у виробничих 

процесах або засобах виробництва, а вже як безпосередня продуктивна 

сила [2]. Відповідно до загальноприйнятої в світі думки, значні 

відмінності у продуктивності і рентабельності різних аграрних систем 

частково пов'язані із проблемами економічної доступності, але все ж 

головна причина полягає в інформаційному розриві і різниці в 

знаннях, яка не сприяє адаптації доступних технологій і систем 

управління або скорочує їх технічну ефективність після адаптації [3]. 

Інформаційно-консультаційне обслуговування інноваційної 

діяльності полягає у доведенні результатів наукових розробок у 

вигляді доступної інформації до конкретних користувачів, підвищенні 

їх інноваційної культури, всебічному сприянню впровадження 

наукових досягнень у виробництво. За даними європейської 

статистики, 18% підприємств одержують інформацію про інновації із 

власних джерел, 10% – від споживачів, 9% – від постачальників, 4,5% 

– із виставок та ярмарок і лише 1,5% – від університетів [4]. 

З метою реалізації принципів інноваційного розвитку аграрного 

сектора постає необхідність у забезпеченні останнього трьома видами 

послуг: телекомунікаційними, інформаційними, консультаційними. 

Надання двох останніх покладається на вітчизняну дорадчу службу як 

систему дій та заходів, спрямованих на задоволення потреб 

сільськогосподарських товаровиробників всіх форм власності, а також 

сільського населення у підвищенні рівня знань та вдосконалення 

практичних навичок результативного ведення господарства. 

Останніми роками спостерігалася різка зміна в наданні 

державою рівня пріоритетності дорадчій службі: починаючи з 2002 р. 

цей напрям поступово розвивається, включно до першого півріччя 

2008 р. Рішенням Колегії Міністерства аграрної політики України 

(протокол №6 від 29.06.2006 р.) було схвалено Стратегію розвитку 

інформаційного забезпечення АПК і сільського населення України до 

2015 року, метою якої стало створення необхідних передумов для 

формування і розвитку аграрного інформаційного простору, які б 

могли задовольнити інформаційні потреби сільського населення, 

виробників та переробників сільськогосподарської продукції, 

підтримуючих галузей АПК, органів державної влади та неурядових 

організацій, установ аграрної освіти і науки, а також всіх інших 

учасників аграрного сектора України або інших сторін, що пов'язані з 
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ним (у т.ч. різних груп споживачів продукції) на проголошених ООН 

принципах для забезпечення сталого аграрного розвитку та інтеграції 

аграрного сектора України в світовий економічний простір [5]. 

Основою досягнення цієї мети стало створення Національної 

системи сільськогосподарської інформації і знань (НССІЗ) зі 

створенням умов, засобів та технологій для підтримки сталого 

розвитку сільських територій, підвищення якості життя сільського 

населення, інноваційного розвитку сільськогосподарського 

виробництва і розширення можливостей учасників аграрного ринку 

України. Пріоритетними завданнями означеної стратегії було 

визначено [6]: 

1. Створення інтегрованої геоінформаційної та прогнозно-

аналітичної системи аграрного сектора України на основі моніторингу 

соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва, 

аграрного ринку та екології сільських територій для інформаційного 

забезпечення центральних органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, наукових і освітніх установ, приватного 

сектора, сільськогосподарських виробників, аграрних неурядових 

організацій та асоціацій, дорадчих служб та сільського населення. 

2. Створення умов для вільного доступу до некомерційної 

сільськогосподарської інформації та знань, у тому числі таких, що 

створюються за державної підтримки, а також сприяння налагодженню 

комерційного поширення сільськогосподарських знань й інформації на 

базі поглиблення інтеграції інтелектуальних та інформаційних 

ресурсів аграрних наукових установ, освітніх закладів, дорадчих 

служб, а також інших учасників аграрного сектора України. 

3. Забезпечення створення та розвитку комунікаційних мереж 

для доступу сільського населення до високоякісної та неупередженої 

інформації та знань навчального, виробничо-технологічного і 

нормативно-правового характеру, які також мають бути адаптованими 

або допрацьованими з метою задоволення специфічних потреб різних 

груп їх споживачів (особливу увагу необхідно приділити невеликим та 

середнім аграрним підприємствам). 

4. Забезпечення двостороннього обміну інформацією між 

вітчизняними та міжнародними науковими, освітніми та 

інформаційними аграрними центрами через навчання, покращення 

організаційного та технічного забезпечення. 

5. Удосконалення діяльності наукових сільськогосподарських 

бібліотек на основі впровадження новітніх інформаційних технологій. 

6. Створення можливості для колективного використання 

комп'ютерного програмного забезпечення з метою покращення роботи 
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з інформацією виробничого, ринкового, навчального та 

дослідницького характеру. 

7. Створення аграрної електронної торгівельно-маркетингової 

системи для інформаційного забезпечення реалізації сільськогоспо-

дарської продукції та постачання ресурсів. 

8. Вдосконалення системи підготовки фахівців. 

9. Забезпечення відповідних аналітичних можливостей та 

навчальних заходів для покращення управління збором даних, 

аналізом інформації, створенням прогнозів та наданням консультацій. 

Але практично реалізація визначених завдань була тимчасово 

призупинена у 2009 р. Відповідно до Наказів Міністерства аграрної 

політики України від 25.03.2008 р. №179 та від 03.04.2009 р. №240 [7] 

розмір бюджетних кошів для державної підтримки 

сільськогосподарської дорадчої служби для всіх регіонів в 2009 р. у 

порівнянні із 2008 р. в середньому було зменшено на 10%. Ситуація 

ускладнюється невідповідністю розміру спрямованих на вказані цілі 

коштів в розрахунку на 1 особу, що проживала в сільській місцевості 

станом на 1 січня кожного року: якщо в 2008 р. цей показник складав 

70,3 коп., то у 2009 р. – 0,072 коп. Такий вид лише підтримуючого 

фінансування логічно не спрямований на розвиток дорадництва в 

Україні і не здатний сформувати результативну інформаційно-

консультаційну систему, спрямовану на підтримку і подальший 

розвиток аграрного сектора. У 2011 р. зовсім не було виділено коштів 

на державну підтримку сільськогосподарської дорадчої служби, тоді 

як у державному бюджеті було заплановано 2 млн грн. У державному 

бюджеті на 2012 р. ці витрати взагалі не були передбачені. 

Проблема фінансування інформаційно-консультаційного 

забезпечення аграрного сектора економіки тісно пов'язана із 

недосконалістю моделей створення дорадчої служби. В Україні такі 

служби створюються здебільшого на базі галузевих органів управління 

або галузевих університетів і майже не розвиваються суспільні та 

комерційні моделі, які б створили умови для диверсифікації 

фінансування, підвищення рівня надання послуг, розширення їх 

спектру тощо. Передумовою успішного розповсюдження знань, як і 

успішних досліджень, є формування попиту на відповідні знання, що 

повинно супроводжуватися децентралізацією управління в частині 

передачі відповідальності за розповсюдження знань і фінансування 

зазначеного процесу місцевим органам управління. Застосування 

такого підходу надасть змогу диверсифікувати джерела фінансування, 

що сприятиме покращенню доступу до інформації і мобілізації 

суспільного капіталу (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Світова практика щодо надання і фінансування консультаційних послуг в сільському господарстві 

Постачальники 

послуг 

Джерела фінансування послуг 

Державний сектор 

Сільсько-

господарські товаро-
виробники 

Приватні 

підприємства 
Недержавні організації Об'єднання виробників 

Державний сектор 

Консультаційні 

послуги для 

державного 
сектора з 

урахуванням 
децентралізації 

Безпосередня оплата 
послуг 

 

Недержавні організації 

укладають угоди з 

працівниками державних 
служб по 

розповсюдженню знань в 
сільському господарстві 

Об'єднання виробників 

наймають персонал із 

працівників державних 
служб по 

розповсюдженню знань в 
сільському господарстві 

Приватні 

підприємства Контракти з 

постачальниками 

послуг, що 
фінансуються 

державою 

Безпосередня оплата 

послуг або через 

постачальників 
факторів 

виробництва 

Інформація, що 

надається під час 
продажу факторів 

виробництва або 

реалізації 
продукції 

 

Об'єднання виробників 
наймають персонал у 

приватних 

постачальників послуг 

Недержавні 

організації 

Контракти з 

постачальниками 

послуг, що 
фінансуються 

державою 

Безпосередня оплата 

послуг 
 

Недержавні організації 

наймають працівників і 
надають послуги 

 

Об'єднання 
виробників 

Державні засоби в 

розпорядженні 

об'єднань 

   

Об'єднання виробників 
наймають персонал по 

розповсюдженню знань 

для надання послуг своїм 
членам 

Джерело: дані [8] 

3
7

6
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Отже, дорадча підтримка у напрямі розвитку органічного 

землеробства спирається на [9]: 

1. Державну підтримку та реструктуризацію аграрної науки і 

освіти, запровадження навчання сільського населення основам ведення 

органічного агровиробництва, підготовку фахівців у галузі на засадах 

державного замовлення, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

спеціалістів, розширення наукових досліджень з питань органічного 

агровиробництва. 

2. Створення підсистеми органічного агровиробництва у єдиній 

інформаційно-довідковій системі АПК України. 

3. Розвиток сільськогосподарських дорадчих служб, 

розповсюдження вітчизняного та світового досвіду ведення 

органічного агровиробництва. 

Висновки. Таким чином, необхідна переорієнтація діючих 

дорадчих служб України із підтримки неконкурентного 

сільськогосподарського виробництва на підтримку органічного 

землеробства, як інноваційного шляху розвитку регіонального і 

державного аграрного сектора за допомогою: 1) створення механізмів 

стимулювання не пропозиції, а попиту на науково-технічну й 

інноваційну продукцію; 2) передачі відповідальності за надання 

інформаційно-консультаційних послуг на регіональний рівень; 3) 

диверсифікації джерел фінансування поширення знань в сільському 

господарстві; 4) розвитку нових форм поширення знань, в тому числі і 

стимулювання неформальних зв'язків між товаровиробниками через 

запровадження окремих програм для навчання і обміну знаннями. 

Наявність та доступ до інформаційних джерел забезпечить 

транспарентність ринку органічної сільськогосподарської продукції, 

сприятиме розвитку конкуренції та утворенню цивілізованих 

економічних відносин. Крім того, залучення до цього процесу 

дорадчих служб та вищих аграрних начальних закладів забезпечить 

прозорість ринку органічної сільськогосподарської продукції, а отже, 

підвищить попит на неї. 
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Житомирська область розміщена в зонах Полісся та Лісостепу 

України. Ґрунтові й агрокліматичні умови сприятливі для ведення 

сільськогосподарського виробництва. Клімат регіону помірно 

континентальний з вологим літом і м‘якою зимою. Серед зональних 

типів ґрунтів за площею поширення переважають дерново-підзолисті, 

піщаного, глинисто-піщаного, супіщаного механічного складу та 

оглеєні ґрунти.  
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Аграрний сектор економіки області включає сировинну, 

переробну й обслуговуючу ланки. Основна його сфера – сільське 

господарство – має зерново-картоплярсько-льонарсько-хмелярський 

напрям у поєднанні з м‘ясо-молочним тваринництвом на Поліссі та 

зерново-буряківничий напрям з молочно-м‘ясним тваринництвом – у 

Лісостеповій зоні. У загальному обсязі валової продукції сільського 

господарства на тваринництво припадає 47%, рослинництво – 53%. 

Сільськогосподарські угіддя займають 51,0% всієї площі області, у 

тому числі рілля становить 71,0, сіножаті – 8,6, пасовища – 12,4%. 

Основними культурами є – зернові (озима пшениця, озиме жито, 

ячмінь, кукурудза на зерно), технічні (льон-довгунець, хміль, цукрові 

буряки, ріпак, соя), зернобобові [7]. 

Слід зазначити, що останніми роками, у зв‘язку з рядом 

об‘єктивних та суб‘єктивних причин, спостерігаються негативні зміни 

у виробничій структурі сільськогосподарських підприємств, що 

знайшло своє відображення і в Житомирській області. Різко змінилися 

співвідношення посівних площ у землеробстві, значно занепала галузь 

тваринництва, вагомо скоротилося поголів‘я ВРХ.  

Високоліквідні та енергомісткі культури, такі як кукурудза на 

зерно, ріпак, соняшник потіснили в структурі посівних площ озимі 

зернові, зернобобові, цукрові буряки, льон-довгунець, картоплю, овочі 

та кормові культури. Цим самим порушено науково-обґрунтоване 

чергування культур в сівозмінах, натомість запроваджено 

―монокультуру‖, що негативно впливає на ефективність ведення 

землеробства, зумовлює зниження родючості ґрунтів, погіршення 

фітосанітарного стану агроценозів. В розвитку сільського 

господарства почали проявлятися не кон‘юнктурні, а структурні зміни, 

спричинені рядом прорахунків, що були здійснені в аграрному секторі 

економіки. 

Починаючи з 70-80-х років минулого сторіччя на Поліссі, як і в 

цілому по Україні, широко запроваджувалися індустріальні методи 

ведення сільського господарства, що забезпечило значне зростання 

обсягів виробництва продукції. Однак така індустріалізація аграрного 

сектору супроводжувалася посиленням антропогенного тиску на 

довкілля, вичерпанням природних ресурсів, зниженням родючості 

ґрунтів, зникненням малих річок, забрудненням навколишнього 

середовища токсичними речовинами. До цього додалися проблеми, 

пов‘язані з Чорнобильською трагедією, від якої постраждали 9 районів 

Житомирщини [9]. 

Серед сучасних природних процесів, які є наслідком 

нераціонального господарювання в Поліській частині області 
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спостерігаються оглеєння, окислення та заболочення. Із 

господарського обігу вилучено багато тисяч гектарів 

сільськогосподарських угідь, значні площі лісових масивів [2]. 

Упродовж останніх років пройшла значна деградація довкілля, що 

призвело до активізації процесів водної ерозії, значних екологічних та 

економічних втрат і збитків. Інтенсивне сільськогосподарське 

використання земель призвело до зниження родючості ґрунтів через їх 

переущільнення, втрати грудкувато-зернистої структури, 

водопроникності та аерозійної здатності з усіма екологічними 

наслідками [3]. У сукупності це призвело до екологічної кризи у 

багатьох районах і сприяло перегляду поглядів щодо ведення 

виробничої діяльності та пошуку шляхів запровадження безпечних 

систем виробництва.  

Більшість товаровиробників та науковців прагне господарювати 

на засадах багатогалузевого виробництва з великим набором 

сільськогосподарських культур і з відновленням родючості ґрунту 

завдяки використанню значної кількості промислових засобів 

(мінеральні добрива, засоби вапнування, хімічні засоби захисту рослин 

тощо) [1]. Такі системи в умовах ринку виявилися економічно 

неспроможними. Особливо неефективні вони на Поліссі, де природно-

кліматичні умови для ведення сільськогосподарського виробництва 

сприятливі, однак, зовнішні інвестиції у виробництво незначні. 

Важливим для даного регіону є  пошук та розробка ефективної 

зональної системи землеробства, що ґрунтується на засадах 

біологічного вузькоспеціалізованого виробництва.  

Біологізація господарського процесу в агроформуваннях області 

повинна здійснюватися через систему виробництва 

сільськогосподарської продукції, 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 базується 

на сівозмінах, використанні рослинних решток, гною та компостів, 

бобових трав, органічних відходів виробництва, мінеральної сировини, 

біологічних засобах боротьби із шкідниками з метою підвищення 

родючості та покращення структури ґрунтів, забезпечення 

повноцінного живлення рослин та боротьби з бур‘янами і 

різноманітними шкідниками сільськогосподарських культур [11]. 

Ідея органічного виробництва популярна в багатьох регіонах 

України і поступово набуває поширення серед інтегрованих 

сільськогосподарських підприємств на Житомирщині. Все більше 

людей починають звертати увагу не тільки на ціну, а і на якісні 
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характеристики продуктів харчування. Споживачі готові платити 

більше за безпечну продукцію, адже традиційне ведення сільського 

господарства передбачає використання великої кількості хімічних 

речовин, що негативно впливають на довкілля та здоров‘я людини. 

Згідно із світовими стандартами, органічним вважається 

землеробство, у якому не використовуються синтетичні хімікати, яке 

передбачає мінімальну оранку ґрунту та не застосовує генетично-

модифікованих організмів. Принципами органічного землеробства є 

наступні: обробіток ґрунту за допомогою поверхневого рихлення на 

глибину не більше 5 см; не застосування хімічних добрив та 

пестицидів при виробництві; науково-обгрунтоване використання 

сівозмін; посів сидератів; широке застосування рослинних рештків та 

органічних відходів переробних підприємств. В основі органічного 

землеробства є фактично повернення першоджерел ведення сільського 

господарства, результатом якого є підвищення природної біологічної 

активності у ґрунті, відновлення балансу поживних речовин, зростання 

кількості гумусу, нормалізації роботи живих організмів [6].  

При біодинамічному напрямі ведення господарства 

підвищується роль сівозмін, попередників і змішаних культур. Тому 

для великих господарств перехід до такої системи 

сільськогосподарського виробництва здійснити нескладно. 

Перспективною є також тенденція до відмови від використання 

хімікатів. Відомо, що залишки пестицидів і гербіцидів накопичуються 

в організмі, викликають різні захворювання, знижують його 

життєздатність.  

Станом на початок 2014 р. в Україні статус органічного 

отримало 171 господарство, при цьому загальна площа земель під 

органічним виробництвом становила 380 тис. га, що дозволило Україні 

за цим показником посісти 16 місце в світі серед більш ніж 100 країн. 

Більшість органічних господарств розташовані в Одеській, 

Херсонській, Чернівецькій, Тернопільській та Полтавській 

областях [10].  

Житомирщина входить до одного з чотирьох регіонів, де ґрунти 

ще не забруднені до небезпечних меж і де можливе вирощування 

екологічно чистої продукції на рівні найсуворіших світових 

стандартів. Вінницько-Прикарпатський регіон тягнеться широкою 

смугою близько 100 км від м. Попільня Житомирської області і 

простягається до півночі Вінницької, Хмельницької та Тернопільської 

областей у напрямку до м. Львова.  

На Житомирщині органічне виробництво представлено 

вирощуванням органічного зерна, що здійснюється за кошти 



 382 

інтегрованих компаній та експортується за кордон. Слід відмітити, що 

найбільші площі, на яких ведеться виробництво за органічною 

технологією належать житу. Причинами цього є те, що культура є 

традиційною для зони Полісся, вона не потребує внесення  значної 

кількості добрив та є пристосованою до місцевих ґрунтово-

кліматичних умов. 

Одними з найбільш відомих ―органічних‖ інтегрованих 

формувань на Житомирщині є приватне підприємство ―Галекс-Агро‖ 

Новоград-Волинського району, що спеціалізується на вирощуванні 

зернових і технічних культур, виробництві молока й м‘яса. ―Галекс-

Aгро‖ є базовим господарством з виробничої перевірки 

ґрунтозахисних технологій вирощування культур, заходів щодо 

розширеного відтворення родючості ґрунтів та виробництва 

екологічно безпечних продуктів харчування.  

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 

господарювання підсилюються відновлювальні властивості ґрунту, 

нормалізується робота живих організмів, відбувається збагачення 

гумусу, і як результат – збільшення урожайності 

сільськогосподарських культур та підвищення якості продукції 

рослинництва. 

Таким чином, широкого розповсюдження система органічного 

землеробства на Поліссі не набула, що спричинено рядом факторів. 

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 виробниками 

сільгосппродукції.  

Досліджуючи природно-кліматичні та екологічні фактори, 

необхідно зазначити, що ґрунти Житомирщини потребують 

збалансованого удобрення для отримання стабільних урожаїв. Слід 

відмітити також деякі складнощі у боротьбі з бур‘янами та 

шкідниками в умовах Полісся за рахунок біологічних методів. 

Розглядаючи перспективи заміни хімічного методу захисту рослин 

біологічним, слід зазначити, що зараз можливий лише частковий 

перехід на мікробіологічні препарати.  

Для розвитку органічного виробництва необхідним є наявність 

національної нормативно-правової бази, що дозволить відпрацювати 

механізми контролю процесу виробництва екологічної продукції для 
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забезпечення гарантії її якості кінцевому споживачеві. Національні 

нормативні документи повинні бути гармонізованими з міжнародними 

для створення умов роботи вітчизняних виробників на міжнародних 

ринках екологічної продукції. 

Одним із найважливіших є маркетинг і реклама екологічної 

продукції, інформування споживача про переваги такої продукції та 

формування сталого попиту на дану продукцію. Це є найбільш 

складним на Житомирщині при відсутності традицій споживання 

екологічної продукції. Тому саме формування механізму просування 

екологічної продукції до споживача є першочерговим завданням на 

сьогодні. Невеликі органічні виробники намагаються збути свої 

продукти споживачам головним чином через ринки традиційного 

виробництва. На відміну від Києва, Полтави, Херсону, Чернівців в 

Житомирі не існує магазинів органічної здорової продукції, а великим 

супермаркетам необхідні товарні партії та відповідна документація на 

продукцію. Переробна інфраструктура також не розвинута.  

Проте, незважаючи на певні перепони, в області є значний 

потенціал до збільшення екологічних площ, оскільки упродовж досить 

тривалого періоду Поліські землі проходять примусове оздоровлення: 

через дефіцит коштів на придбання хімічних засобів захисту рослин, 

мінеральних добрив є значні площі родючих земель, які легко можуть 

бути переведені на органічне землеробство. 

Досвід розвитку органічного сільського господарства у світі 

свідчить про створення додаткових робочих місць, появу нових 

перспектив для інтегрованих формувань, підвищення життєздатності 

сільських громад та інші соціальні переваги, що є надзвичайно 

актуальним для Поліського регіону. У перспективі органічне 

землеробство дозволяє оптимізувати виробничу структуру 

інтегрованих підприємств, узгодити та гармонізувати економічні, 

екологічні та соціальні аспекти господарювання в аграрному секторі 

регіону. 
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Унікальні природно-кліматичні умови України, її людський та 

екологічний потенціал надають величезні можливості щодо 

продукування екологічно чистої продукції, підвищення рівня та якості 

життя населення, зростання добробуту на всіх території. Водночас 

сучасні тенденції соціально-економічного розвитку характеризуються 

зниженням інноваційно-інвестиційної активності сільських населених 

пунктів та суміжних секторів економіки, фізичним та моральним 

старінням інфраструктури, втратою ресурсного та людського 

потенціалу.  

http://www.organic.com.ua/
http://www.ifoam.org/
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Україна має торговельні відносини із 150 країнами світу, що 

сприяє поліпшенню економічного розвитку та укладанню договорів 

для пошуку нових ринків збуту вітчизняної продукції. З 1 червня 

2012 р. набула чинності Угода про зону вільної торгівлі України з 

країнами Європейської асоціації вільної торгівлі, до якої входять 

Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія, а 20 вересня 2012 р. 

вступила в дію Угода про зону вільної торгівлі в межах Співдружності 

Незалежних Держав для України, Росії та Білорусі. Частка України в 

світовозхму експорті всіх товарів (включаючи промисловість, АПК та 

інші галузі) оцінюється Світовою організацією торгівлі на рівні 0,34 %, 

в імпорті – 0,39 %. Близько 20-24 % українського експорту становлять 

продукти агропромислового комплексу України [1, с. 8]. Причому 

позитивне зовнішньоекономічне сальдо спостерігається переважно за 

позиціями в рослинництві, зокрема продажем зернових, тоді як в 

тваринництві зберігається стійка тенденція до мінусового сальдо. 

Останнє підкріплюється трендом виробництва валової продукції 

сільського господарства [2, с. 5]. 

Оптимізація і гармонізація відносин людини з навколишнім 

світом дозволяє знизити енергетичні. виробничі та господарські 

витрати на одиницю отриманої продукції та послуг. Як відомо, 

природна екосистема, як аналог гармонійного розвитку спільноти у 

Всесвіті, практично не потребує зовнішнього енергозабезпечення з 

боку людини. Яскравим підтвердженням тому є ліс, який на основі 

законів саморегулювання забезпечує рослини, тварин та людину всіма 

необхідними для життя умовами. Так, якщо на ділянці лісу зростає 

лише два кедри у стадії плодоношення, родина з трьох осіб, що не 

займається землеробством, не буде знати голоду, а харчуватиметься 

високоякісним продуктом з кедрового горіха, що містить всі необхідні 

поживні речовини та мінерали, широко використовується в 

лікувальних, оздоровчих та харчових цілях, придатний для 

споживання вагітними жінками та немовлятами.  

Характерною особливістю аграрного виробництва України є 

високий ступінь залежності від природно-кліматичних умов, проте 

обсяг інвестицій в неповній мірі відповідає потребам виробництва 

внаслідок браку власних коштів та низького рівня інвестиційної 

привабливості залучення зовнішнього капіталу інвесторів. Виходом з 

цієї ситуації може стати іноземне інвестування сільського 

господарства за умови мінімізації ризиків іноземних інвесторів.  

Активізація інвестиційної діяльності в сільському господарстві 

має бути забезпечена за рахунок стимуляції еквівалентності 

міжгалузевих обмінів та оновлення основного капіталу поряд з 
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нарощуванням обсягів вкладень в галузь. Сьогодні аграрний сектор 

виробництва органічної продукції гостро потребує фінансових 

ресурсів на інноваційні цілі, але в силу своєї ресурсовитратності не 

завжди в змозі зацікавити потенційних інвесторів. У зв‘язку з цим 

пріоритетними завданнями щодо стійкого сільського розвитку є 

встановлення механізму модуляції фінансової допомоги через 

перерозподіл частини бюджетів територіальних громад, сприяння 

осілості сільського населення та стабільності фермерських 

господарств, громадської підтримки діяльності молодих фермерів, 

створення у сільському господарстві додаткових робочих місць через 

організацію та сприяння роботі кооперативів, перехід на органічне 

виробництво, біологічне землеробство, безвідходні технології, 

заліснення ярів, засадження лісозахисних смуг, збереження 

різноманітності рослинного і тваринного світу, охорону природних 

заповідних місць, активізацію інформаційно-роз‘яснювальної роботи 

щодо створення умов для розвитку органічного виробництва й 

розвитку ринку інноваційної продукції, зокрема органічної. 
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Рис. Площа органічних сільськогосподарських угідь та кількість 

органічних господарств в Україні 
Джерело: сформовано за даними [3, с. 21]. 

 

Україна має значний потенціал для виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції, її експорту та споживання на 

внутрішньому ринку. Площа сертифікованих сільськогосподарських 

угідь, задіяних під вирощування органічної продукції, в Україні нині 

становить більше чверті мільйона гектарів, а наша держава займає 
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двадцять перше місце серед світових країн-лідерів органічного руху. 

При цьому Україна займає перше місце в східноєвропейському регіоні 

щодо сертифікованої площі органічної ріллі, спеціалізуючись 

переважно на виробництві зернових, зернобобових та олійних культур. 

Вирощена в Україні продукція вивозиться переважно в країни 

Євросоюзу (Італію, Німеччину, Нідерланди, Швейцарію, Францію), до 

Північної Америки (США і Канади), Росії, Ізраїлю та Японії. 

Експортується близько 80-90% виробленої органічної продукції. Це, в 

основному, зернові, бобові та олійні культури. Решта продукції 

реалізовується на внутрішньому ринку переважно як звичайна — 

частка її з позначкою «органічний продукт» становить лише 5-10%. 

Головними каналами збуту органічної продукції в Україні є 

спеціалізовані магазини та Інтернет-маркети. Пропозиція її в 

супермаркетах, звичайних магазинах та на ринках поки що обмежена. 

На внутрішньому ринку присутні такі категорії органічної продукції, 

як зерно, крупи, пластівці, джеми, сиропи, соки, сухофрукти, свинина, 

молоко, мед та олія.  

Серед продукції імпорту переважають дитяча їжа, спеції, 

фрукти, овочі, макаронні вироби, шоколад, вина та інші продукти.  В 

Україні формуються об‘єктивні умови для нарощування попиту на 

органічну продукцію. Насамперед, це зростання кількості споживачів, 

готових 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 

в межах 1-2% населення середніх міст країни. 

Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація (СОК) – основа 

мобілізації сільських громад для вирішення спільних економічних та 

соціальних проблем. На основі СОК реалізується функція економічної 

самоорганізації та об‘єднання сільських родин, створюються 

механізми захисту інтересів кооперативу та громади села (на відміну 

від комерційних структур, де переслідують переважно інтереси 

обмеженої кількості засновників). Запорукою успіху територіальної 

громади є самоорганізованість та самодостатність у використанні 

ресурсів, диверсифікація й збереження засобів до існування та 

розвитку, біодиверсифікація, раціональне та безпечне використання 

земельних ресурсів, використання високоефективних відновлювальних 

джерел енергії. Задоволення існуючих потреб села досягається через 

забезпечення інтересів майбутніх поколінь, зростання самозайнятості 

та самодостатності завдяки впровадженню інновацій й сприяння 

системам ініціативного впровадження програм індивідуального та 
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територіального, де центральною є особистість, людина (сільський 

житель, його потреби у центрі впливу). До таких видів діяльності 

переважно відносять, розвиток сільського зеленого туризму, народні 

промисли, створення нових й розвиток існуючих робочих місць через 

диверсифікацію та активніше залучення жінок і молоді. 

Таким чином, виробництво органічної продукції є 

перспективним напрямом сучасного землеробства та тваринництва, 

запорукою зростання доходів власників ОСГ та всіх жителів сільських 

територій, а також умовою формування продовольчої безпеки, 

забезпечення зростання рівня та якості життя населення країни. 
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Протягом останніх десятиліть у високорозвинутих країнах 

відмічається суттєве зростання ролі органічного виробництва та 

попиту на його продукцію, створена і успішно функціонує відповідна 

інфраструктура сертифікації, маркетингу і реалізації органічних 

продуктів. У продажу постійно розширюється асортимент безпечної та 

якісної органічної продукції. Близько 97% світового споживання 

припадає на країни Західної Європи та Північної Америки, де 

органічні продукти займають відповідну ринкову нішу і 

характеризуються щорічним приростом на рівні 10-12%. У 

Східноєвропейському ж регіоні важливе місце за кількістю 
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сертифікованих угідь органічного сільського господарства займає 

Україна, де організовано переважно виробництво зернових, 

зернобобових і олійних культур. Україна має всі передумови для 

ефективного функціонування підприємств органічного виробництва. 

Якщо на початок 2003 р. в Україні було зареєстровано 31 

підприємство зі статусом «органічне», то в 2011 р. нараховувалось вже 

155 сертифікованих органічних підприємств, а загальна площа 

сертифікованих органічних сільськогосподарських угідь складала 

270 тис га [1]. Проте, майже 90% продукції вітчизняних органічних 

сільськогосподарських підприємств спрямовується на експорт у країни 

ЄС, США, Канаду та Японію. 

Відповідно до Постанови Ради ЄС № 834/2007 органічне 

виробництво – це цілісна система господарювання та виробництва 

харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі практики з огляду на 

збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, збереження 

природних ресурсів, застосування високих стандартів належного 

утримання тварин, та метод виробництва, який відповідає певним 

вимогам до продуктів, виготовлених з використанням речовин та 

процесів природного походження. Міністерство сільського 

господарства США (USDA) визначає органічні продукти як ті, що 

вирощені без використання пестицидів, нафти, мінеральних добрив, 

антибіотиків, синтетичних гормонів, генної інженерії або опромінення. 

Продукти харчування називаються органічними, якщо вони містять 

95 % органічних інгредієнтів [2]. Відповідно до закону України «Про 

виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини», органічна продукція - продукція, отримана в результаті 

сертифікованого виробництва відповідно до вимог Закону [3]. 

Тривалість перехідного періоду до виробництва органічної 

продукції підприємством може становити щонайменше три роки, при 

цьому поєднання галузей рослинництва і тваринництва в підприємстві 

може бути суттєвим організаційно-технологічним чинником 

бездефіцитного забезпечення виробництва продукції органічними 

добривами і зменшення перехідного періоду. За умов виробництва 

органічних кормів для тваринництва суттєвого зниження урожайності 

сільськогосподарських культур не виявлено, встановлено статистичну 

достовірність зниження витрат і підвищення рівня прибутку в системі 

землеробства з мінімальним обробітком ґрунту. 

Серед суб‘єктів господарювання в Україні найбільш ймовірні 

кандидати для запровадження виробництва органічної продукції 

скотарства – фермерські та господарства населення, розташовані на 

придатних територіях, як найбільш мобільні у виборі технології та 
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номенклатури продукції. Поголів‘я великої рогатої худоби у даних 

категоріях господарств в останні роки зростає (рис.1). 
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Рис. 1. Поголів’я великої рогатої худоби в Україні, тис. гол. [4] 

 

Оскільки органічне сільське господарство є толерантним до 

навколишнього середовища і базується на принципах екології і 

законах біології, то можна стверджувати, що воно за своєю суттю є 

екологічним і біологічним одночасно. Разом з тим, розвиток 

органічного виробництва не повинний означати повернення в минуле. 

Це сучасна система застосування засобів механізації та інноваційних 

підходів, яка ніяк не гірша, ніж та, що застосовується в широко 

розповсюдженому сучасному сільському господарстві. Різниця лише в 

тому, що методи сучасного сільського господарства – це лікування від 

хвороб, спричинених самим способом господарювання. 

В сучасних технологіях виробництва м'яса використовують 

гормони – стимулятори росту, антибіотики тощо. Під час переробки 

цієї продукції додають різні штучні смакові та ароматичні добавки, 

консерванти і барвники. Слід також враховувати, що при вирощувані 

кормів використовуються гербіциди, синтетичні мінеральні добрива та 

ін. Сучасне землеробство здійснюється з недотриманням основних 

його принципів: досягнення бездефіцитного балансу органічної 

речовини і біогенних елементів, дотримання науково обґрунтованих 

сівозмін, ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту, інтенсифікації 

використання біологічного азоту, ефективного контролю рівня 

забур‘яненості, ступеня ураження хворобами та шкідниками. За таких 
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умов виснажуються ґрунти, погіршуються їх фізико-хімічні 

властивості, зменшується продуктивність агроекосистем і 

погіршується якість продукції. Тому органічне виробництво продукції 

скотарства, яке не порушує рівноваги в природі, не шкодить 

агроекосистемі і здоров‗ю людини, є надзвичайно перспективним. 

Україна не стоїть осторонь процесів розвитку органічного 

виробництва: спостерігається зацікавленість сільськогосподарських 

підприємств виробництвом даної продукції, розпочалось формування 

інфраструктури органічного виробництва (створюються громадські 

організації для підтримки «органічного руху» і асоціації виробників 

органічної продукції), активізувалась реклама, зрушив з місця процес 

розробки нормативної та законодавчої бази для підтримки даного 

напряму виробництва. 
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У ринкових умовах господарювання важливе значення має 

стимулювання цінами підвищення якості продукції. Для правильного 

вирішення питань ціноутворення необхідно визначити критерії якості 

продукції. Без цих даних ціноутворення може бути необ'єктивним, 

оскільки стимулюватимуться досягнення тих параметрів, які не 

відбивають дійсне зростання якості для споживачів. 

Основою нормування якості молока та продукції його 

переробки є стандартизація, мета якої полягає у поліпшенні якості 

продукції, дотриманні її оптимального рівня та умов розвитку 

експорту молочної продукції, що відповідає вимогам світового ринку, 

забезпеченні охорони здоров‘я населення. З 1 липня 2002 року в 

Україні було введено в дію Державний стандарт країни ДСТУ-ISO 

1211:2002 «Молоко коров‘яче незбиране» [3], який можна вважати 

першим кроком на шляху до наближення якісних параметрів 

вітчизняної молочної сировини до світового рівня. З введенням цього 

ДСТУ виникне необхідність диференціації закупівельних цін на 

молочну сировину залежно від якості, які можуть бути пов‘язані з 

необхідністю визначення її вихідного рівня, бази відліку. Міжнародні 

стандарти якості молока стають дедалі жорсткішими (табл. 1).   

Зважаючи на важливість гармонізації українських стандартів з 

міжнародними, поступового наближення їх до технічних правил 

(директив) Європейського Союзу [2], застосування в Україні процедур 

оцінки відповідності, Держкомстандарт проводить роботи щодо 

вступу України до європейських організацій зі стандартизації. 

Міністерством аграрної політики та продовольства України 

були розроблені галузеві рекомендації «Порядок оплати за молоко 

залежно від ґатунку, вмісту жиру та білка відповідно до вимог ДСТУ 

3662-97 «Молоко коров‘яче незбиране. Вимоги при закупівлі». 

Галузеві рекомендації плануються до впровадження разом з ДСТУ 

3662-97 для здійснення оплати с.-г. товаровиробникам усіх форм 

власності, включаючи господарства населення, за продане ними 

переробним підприємствам молоко залежно від ґатунку, вмісту жиру 

та білка. Оплату за виробництво молока залежно від сортності та 

вмісту в ньому жиру і білка пропонується формувати в такий спосіб. 
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Співвідношення вартості жиру та білка в структурі ціни 1 тонни 

молока встановлюється на рівні 40:60. Це зумовлено фактичним 

співвідношенням вартості вмісту жиру та білка в молочній продукції з 

урахуванням ринкових цін. Таке співвідношення відбиває напрям 

збільшення обсягів виробництва високоякісної молочної продукції і 

економічну зацікавленість товаровиробників у підвищенні масової 

частки білка в молоці. 

Таблиця 1 

Порівняння вимог якості молока українських  

стандартів та стандартів ЄС [4, с. 77] 

Показники Україна Країни західної Європи  

Базова частка білка, % 3,0 3,2 

Базова частка жиру, % 3,4 3,6 

Бактеріальна 

забрудненість, тис./см. 

куб.: 

  

 -  ґатунок "екстра" відсутній < 100 

 -  вищий ґатунок < 300 
Не переробляється на 

харчові цілі 
 -  перший ґатунок < 500 

 -  другий ґатунок < 3000 

Кількість соматичних 

клітин, тис./см. куб. 

вищий ґатунок < 400 

перший ґатунок < 600 

другий ґатунок < 800 

В Німеччині < 300 

В Франції 100-500 

У Великобританії 50-250 

 

За останнє десятиріччя в країнах ЄС відбулося зменшення 

виробництва молока, але при цьому, за даними Продовольчої та 

сільськогосподарської організації ООН (FАО) світові ціни на 

продовольчі продукти зросли майже удвічі. Так, якщо в грудні 2009 

року загальний індекс цін на продовольчі продукти становив 172,4% 

(на цукор 334 %, масла і жири – 169,3 %, зернові – 171,1 %, молоко – 

215,6 %, м‘ясо – 120,1%), то у грудні 2010 року він зріс до 214,7 %. 

При цьому індекс цін на цукор становив 398,4 %, масла і жири – 263 

%, зернові – 237,6 %, молоко – 208,4 %, м‘ясо – 142,2 % [5]. Зростання 

основних цінових індексів дало експертам підстави говорити про 

загострення світової продовольчої кризи.  

В Україні рівень базової закупівельної ціни, а також інші умови 

оплати визначаються за домовленістю сторін відповідно до укладених 

угод та протоколів погодження цін, їх встановлення зумовлене 

необхідністю розробки надійних і практичних методів та засобів 

кількісного визначення якості молока. Розроблені галузеві 

рекомендації передбачають диференціацію закупівельних цін з 
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урахуванням якості, без податку на додану вартість та дотації 1 тонни 

молока першого ґатунку при базисних масових частках жиру і білка 

відповідно 3,4% та 3%. 

За інформацією Державної служби статистики України [1], 

середня ціна реалізованого с.-г. підприємствами молока за всіма 

напрямами у січні-червні 2013 року зросла проти аналогічного періоду 

минулого року на 19,9%, і становила 325,38 грн./ц. Аналіз останніх 

даних моніторингу продовольчого ринку, що регулярно проводиться 

фахівцями Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

свідчить, що з початку року реалізаційні ціни на молоко в розрізі 1–2 

ґатунків у с.-г. підприємствах зросли на 107,8% (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка закупівельних ціна на молоко за ґатунками  

в І півріччі 2013 р. в Україні, грн./ц [1] 

 

Станом на 19 липня у різних регіонах середньозважена ціна 1 кг 

молока в сільськогосподарських підприємствах змінювалася від 3,0–

3,5 до 4,0 грн., тоді як для другого ґатунку в господарствах населення - 

від 2,2 до 2,87 грн. У І півріччі 2013 року спостерігалася тенденція 

незначного коливання ціни на молоко, яка не є характерною для цього 

періоду року. Традиційно в літні місяці відбувається сезонне зниження 

цін на молоко внаслідок збільшення його пропозиції на ринку. 

На нинішньому етапі розвитку сільського господарства в умовах 

СОТ дрібнотоварний сектор галузі скотарства вже не спроможний 

самостійно задовольнити потреби переробної промисловості у 

високоякісній сировині. Виробничі можливості господарств населення 

не дозволяють також сформувати потужний обсяг сировинної бази, а 
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санітарно-гігієнічні умови отримання в них молока не забезпечують 

його якість та відповідність прийнятим державним стандартам. 

Із загального обсягу проданого у I півріччі 2013 року 

господарствами населення переробним підприємствам незбираного 

молока у натуральному виразі за ДСТУ 3662–97 лише 41,4% його 

закуплено охолодженим до 10 °C. Сільськогосподарські підприємства 

забезпечили перший та вищий ґатунок у загальній структурі 

закупленого молока, тоді як від господарств населення сировина 

надходила здебільшого ІІ ґатунком (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура закупленого переробними підприємствами 

молока за основними ґатунками у січні-червні 2013 р.  

в Україні, % [1] 
 

Для виправлення такої ситуації на державному рівні останніми 

роками активізувалися зусилля зі створення мережі закупівельних 

пунктів на базі с.-г. заготівельно-збутових обслуговуючих 

кооперативів та їх оснащення сучасним устаткуванням для 

охолодження і зберігання молока, а також відродження 

великотоварного виробництва на базі створення нових сучасних 

тваринницьких комплексів і реконструкції існуючих ферм в с.-г. 

підприємствах. На 1 липня 2013 року в Україні налічувалося 9312 

закупівельних пунктів, що займалися прийманням молока та молочних 

продуктів від господарств населення. Більша частина їх зосереджена в 

Хмельницькій, Тернопільській, Чернігівській та Львівській областях, 

де традиційно висока частка ОСГ, які утримують корів. 

Зменшити негативні наслідки дрібнотоварного розвитку галузі 

та максимально ефективно використати можливості щодо 
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нарощування обсягів виробництва молока здатні лише великотоварні 

господарства та молочарські асоціації сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів із замкненим виробничим циклом від 

одержання до збуту продукції. Саме ці суб‘єкти є перспективними з 

точки зору нарощування виробництва широкого асортименту 

конкурентоспроможної молочної продукції, яка відповідатиме усім 

державним стандартам та вимогам СОТ. 

Світові тенденції зростання цін на молоко дозволять Україні 

запобігти значному їх зниженню, що позитивно вплине на 

рентабельність галузі та дозволить підвищити доходи, а також 

компенсувати витрати від зростання вартості концентрованих кормів. 

Виробництво молока підвищеної якості повинне матеріально 

заохочуватися. Об'єктивною основою при цьому є економічний ефект 

у результаті використання молочної продукції підвищеної якості. Тут 

проявляється стимулююча функція системи цін. Для того щоб 

зацікавити селян у збільшенні виробництва молока доцільно 

застосовувати диференційні закупівельні ціни на молоко залежно від 

якості.  
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Житомирський національний агроекологічний університет 

dmytro.didukh@gmail.com 
 

В останні роки усвідомлення зростаючої екологічної загрози 

внаслідок інтенсивного ведення сільськогосподарської діяльності 

стимулювало розвиток в Україні альтернативних – інноваційних – 

моделей господарювання, які краще відповідали б життєвим інтересам 

суспільства, найбільший інтерес з-поміж яких для держави 

представляє органічне землеробство.  

У той же час, розвиток цього виду діяльності протікає в умовах 

підвищеної невизначеності і високого рівня ризику, коли наслідки 

прийнятих рішень неоднозначні і важко передбачувані, що обумовлює 

жорсткіші вимоги до керуючої системи, а також необхідність 

створення і використання інноваційних методик управління та обліку 

інноваційними процесами. Основою такого управління має бути 

ефективна інформаційна система, основана на засадах раціонального 

обліку та управління ресурсами, процесами та продуктами 

(результатами) органічної діяльності: 

1. Сьогодні сільське господарство характеризується низьким 

технічним рівнем елементної бази, високим зносом засобів 

виробництва, низькою забезпеченістю нематеріальними активами. 

Разом з тим, зразки науковомістких ресурсів коштують дорого, в 

зв‘язку з чим інвестування в новітні технології виробництва стає 

непосильним тягарем для суб‘єктів органічного землеробства. 

Одними з найпоширеніших інструментів інноваційного 

розвитку сільськогосподарського підприємництва на інвестиційних 

засадах є лізинг, франчайзинг та спільна діяльність підприємств без 

створення юридичної особи, які є одними з найпрогресивніших 

методів матеріально-технічного забезпечення виробництва та 

відкривають користувачам широкий доступ до передової техніки і 

технологій. Феномен таких інвестиційних відносин визначається як 

нова, специфічна, додаткова система перспективного фінансування, в 

якій задіяні орендні відносини, відносини кредитного фінансування 

під заставу, відносини за борговими зобов'язаннями та ін. У ситуації, 

коли лізинг, франчайзинг та спільна діяльність як способи 

інвестування забезпечують органічне (інноваційне) землеробство, вони 

набувають новий економічний сенс – стають інновацією. 
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2. Ефективність управління процесам інноваційного розвитку 

органічного підприємства забезпечується якісною системою обліково-

аналітичного забезпечення. Побудова такої системи, на нашу думку, 

має базуватися на основі дезінтегрованого фінансового та 

управлінського обліку з виділенням процесів інноваційної діяльності 

як окремого об‘єкта бухгалтерського обліку. Крім того, доцільно 

використовувати додаткову аналітику в розрізі фракталів простору та 

часу та внутрішніх сегментів в рамках управлінського обліку. 

Рекомендується впровадження систем target-costing та kaizer-costing, 

що дає змогу спостерігати за доцільністю нововведень, пов‘язаних з 

економією ресурсів, та ліквідовувати різницю між фактичними та 

цільовими витратами на підприємстві.  

Дана система, на відміну від традиційних концепцій обліку 

витрат, дає можливість проведення відокремленої оцінки інноваційних 

процесів органічного сільського господарства, а також калькуляції 

собівартості за стадіями життєвого циклу продукту. 

3. Основне завдання органічного підприємства – задоволення 

потреб споживачів. Якщо їхні очікування не виправдовуються, вони 

можуть переорієнтуватися на споживання продукції традиційних 

торгових марок або інших виробників, що в підсумку позначиться на 

прибутках підприємства-виробника. Проте органічна продукція, 

будучи інноваційною, може викликати певну осторогу у потенційних 

споживачів. Саме тому процес реалізації такої продукції повинен 

передбачати використання «стимулюючих» форм розрахунків: 

електронних засобів платежів, кредитів, реалізації товарів на комісію 

та під розрахунок. Крім того, доцільно використовувати окрему 

методику обрахунку ціни органічної продукції, адже, як правило, така 

продукція є дорожчою за традиційні аналоги. Це, знову ж таки, 

вимагатиме виділення розрахунків зі споживачами інноваційної 

продукції, що мають постійний характер, як окремих об‘єктів в 

системі обліку для узагальнення інформації про взаєморозрахунки з 

покупцями такої продукції та тенденції їх розвитку, способи оплати, 

суми наданих знижок. 

З метою аналізу причин виникнення відхилень від планованих 

показників реалізації інноваційної продукції і оперативного усунення 

даних відхилень, ефективного аналізу продажів окремих видів 

органічної продукції і результатів діяльності підприємства в різних 

географічних регіонах та забезпечення кращого розуміння потреб 

клієнтів доцільно впровадження управлінського сегментарного обліку 

інноваційної діяльності в розрізі: географічних зон реалізації 

інноваційних товарів (робіт, послуг), типів продукції, категорії 
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покупців. Організація системи обліку та управління з використанням 

вищезгаданих інструментів дозволить створити якісний засіб для 

аналізу взаєморозрахунків зі споживачами та кращого задоволення їх 

потреб. 

Використання запропонованої системи управління процесами 

розвитку інноваційно-активних сільськогосподарських підприємств 

дасть можливість збору, систематизації та достовірного аналізу 

інформації про різні напрямки виробництва. Це дозволить на практиці 

оцінити прибутковість ведення органічного виробництва та сприятиме 

розвитку інноваційних методів господарювання. 
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Аграрні відносини на нинішньому етапі розвитку суспільства з 

позицій товаровиробника зорієнтовані головним чином на вирішення 

проблем виробництва продукції для отримання прибутку. Разом з тим, 

таке цільове спрямування не сприяє комплексному розвитку сільських 

територій як місць проживання сільського населення, соціально-

економічних проблем розвитку сільських поселень і функціонування 

територіальної громади населених пунктів, їх відтворення тощо. Адже 

найважливішою за значенням для сільської місцевості є соціально-

відтворювальна функція аграрних відносин, яка має багатофакторний 

вплив на всю систему відтворювальних процесів у нинішніх умовах 

господарювання [2].  
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Основною організаційною формою господарювання в сільській 

місцевості за їх чисельністю після аграрної реформи стали селянські 

домогосподарства. Аналіз останніх досліджень показав, що сукупність 

домогосподарств розглядається як важлива частина національної 

економічної системи, оскільки інші суб‘єкти економічної системи – 

держава та організації – не можуть повністю розв‘язати всі соціально-

економічні проблеми суспільства, особливо ті, що пов‘язані з 

розвитком індивіда. Економічна теорія домогосподарства, 

Засновником якої є Г. Беккер, розглядає домогосподарство не як 

пасивного споживача ринкових товарів та послуг, а як активного 

виробника споживчих благ. Діяльність сучасного домашнього 

господарства має подібні риси до економічної організації, теорія якої 

широко розвивається іноземними вченими в межах інституціональної 

економіки. Таким чином, домашнє господарство за своєю природою є 

економічною організацією, тому що, передусім, – це суб‘єкт 

економічної діяльності, що об‘єднує, координує та спрямовує 

поведінку людей (членів сім‘ї) у процесі діяльності для досягнення 

спільної мети. Разом з тим, домогосподарство є специфічним видом 

економічної організації, унікальність якого полягає в тому, що воно 

орієнтовано не лише на отримання прибутку, але й на задоволення 

різних потреб своїх членів, а саме економічних, духовно-культурних, 

виховних, соціальних тощо. 

В економічній літературі домогосподарства часто 

ототожнюється з сім‘єю, але це не тотожні поняття. Домогосподарство 

– це група осіб, які проживають під одним дахом і ведуть спільне 

господарство, що виявляється у спільному виробництві і споживанні 

благ. На відміну від домогосподарства сім‘я базується на понятті 

спорідненості, але ступінь спорідненості достатній для об‘єднання у 

єдину сім‘ю залежить від історичного і культурного контексту. 

Споріднена система не реконструюється межами проживання. 

Ключова відмінність цих термінів полягає у розрізненні групи осіб, які 

ведуть спільне господарство, з однієї сторони, і групи родичів, з іншої. 

Домогосподарство – це господарська кооперація, а сім‘я – споріднена 

інтеграція. 

Найбільш розповсюджений поділ домогосподарств на просте 

(нуклеарне) і складно-сімейне. Домогосподарство нуклеарного типу в 

повному вигляді складається з подружньої пари та дітей. 

Домогосподарства складно-сімейного типу включає й інших родичів. 

Складно-сімейний тип домогосподарств може бути або однією з фаз 

життєвого циклу домогосподарства, або однією з форм його стійкого 
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стану. Домогосподарства мають переваги і недоліки порівняно з 

формальною організацією. Слабкими сторонами домогосподарства є: 

– постійна небезпека внутрішньо- і міжсімейних конфліктів на 

основі гендерних і вікових розбіжностей; 

– складності в оцінці вкладу окремих членів сім‘ї та принципова 

неможливість пропорційної винагороди; 

– незатребуваність здібностей членів домогосподарства 

зважаючи на його вузьку продуктову спрямованість. 

До сильних сторін домогосподарств відносять: 

– легкість постійного моніторингу один за одним за допомогою 

просторової близькості працюючих; 

– довготривала мотивація учасників домогосподарства; 

– природні межі опортуністичної поведінки, які зводяться до 

поняття ―честь сім'ї‖; 

– сприйняття витрат участі в домашній економіці як природних, 

вкорінених в повсякденних нормах. 

У науковій літературі нині відсутні чіткі критерії та поняття, які 

б визначали сутність господарств населення. За статистикою у нас 

існують господарства населення, які належать до категорії 

домогосподарств і вирізняються серед них тим, що тією чи іншою 

мірою займаються виробництвом сільськогосподарської продукції 

переважно для задоволення власних потреб. До господарств населення 

відносять особисті селянські господарства, виробників 

сільськогосподарської продукції на присадибних ділянках, на ділянках 

колективного й індивідуального садівництва, колективного та 

індивідуального городництва і на дачних ділянках. 

Слід зазначити, що різні контури формальної економіки 

створюють принципово різні альтернативи домашньої економіки, 

вірніше, способи зменшення її масштабу. Разом з тим, неможливість 

усунути домашню економіку закладена в іманентних властивостях 

макросистем. Тому за таких умов виникає проблема – яким чином 

залучити домогосподарства, особливо аграрного сектору до 

суспільного виробництва? Ця проблема є актуальною, оскільки, 

незважаючи на відносну ефективність, такі підприємства не в змозі 

використовувати передову техніку, сучасні агротехнічні та 

меліоративні заходи, сприяти раціональному використанню землі, 

переробці відходів та інше. Індивідуальне використання невеликих 

земельних ділянок при збереженні монокультурності та за повної 

відсутності можливостей впровадження сівозмін негативно 

відбивається на родючості сільськогосподарських угідь: грунти 

виснажуються, частка гумусу знижується, поширюються процеси 
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дегуміфікації земель, що, в кінцевому рахунку, ставить перед 

необхідністю їх вилучення з метою відтворення продуктивності або ж 

переведення в категорію малопродуктивних чи деградованих ґрунтів. 

Вирощування аграрної продукції на невеликих земельних наділах, при 

недотриманні сучасних агротехнологій своїм наслідком має різну 

якість продовольчої сировини, що нерідко ставить під сумнів 

доцільність об‘єднання дрібних партій в товарні, особливо коли 

передбачаються експортні поставки.  

Разом з тим, така ситуація дає можливість розвитку органічного 

землеробства саме аграрними домогосподарствами. Як відомо 

органічне землеробство розглядає землю як живий організм і ставить 

перед собою завдання отримати повноцінні продукти харчування. 

Органічне землеробство базується на таких основних принципах [1]:  

1. Безполицевий обробіток ґрунту, як правило, глибиною не 

більше 11 см. В основному це 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 

ґрунту і його збалансована мікрофлора.  

2. Відмова від застосування мінеральних добрив. Використання  

органічних  добрив  має  відбуватися в науково обґрунтованих нормах,  

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, 

заміна останніх біологічними препаратами. 

4. Використання ферментних препаратів та ефективних 

мікроорганізмів в сільському господарстві (ЕМ-препарати).  

5. Використання сидератів. 

6. Науково-обґрунтовані сівозміни.  

Незважаючи на певні перспективи, більшість аграрних 

домогосподарств потерпають від відсутності необхідних обігових 

коштів для придбання мінеральних добрив, насіння, паливно-

мастильних матеріалів, засобів захисту рослин від хвороб, бур‘янів і 

шкідників, кормів. Головною причиною недостатності обігових коштів 

є слабкий доступ аграрних домогосподарств до фінансових джерел і, 

найперше, до кредитів банків. Банки неохоче надають кредити 

аграрним домогосподарствам через ряд причин, серед яких можна 

виділити: відсутність необхідної ліквідної застави; неможливість 

заставити землю; досить складна і довга процедура отримання кредиту 

в банку.  
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Серйозною проблемою для аграрних домогосподарств є й 

реалізація вирощеного врожаю і виробленої продукції, у зв‘язку з 

малими обсягами виробництва, якими не цікавляться переробні 

підприємства та трейдери. Якщо ж і вдається реалізувати продукцію, 

то ціни на неї бувають настільки низькі, що нерідко не тільки не 

покривають затрати, а призводять до збитковості господарської 

діяльності. Усі ці обставини призводять до того, що 

сільськогосподарські товаровиробники залишаються незахищеними 

від диктату цін з боку продавців засобів виробництва та покупців 

їхньої продукції, відчувають хронічну нестачу фінансових ресурсів, 

що робить неможливим техніко-технологічне оновлення галузі. 

Відсутність належним чином організованої оптової закупівлі 

сільськогосподарської продукції змушує селян самотужки займатися 

реалізацією виробленої продукції, що є занадто витратним для них і, 

відповідно, суттєво знижує як ціну на продукцію, так і їх доходи [2].  

Саме за таких умов завданням держави є підтримка 

виробництва аграрними домогосподарствами та створення державних 

програм по орієнтації останніх на виробництво органічної продукції. 

Це стосується і сприяння розвитку кредитних спілок в сільській 

місцевості, формування системи біржової торгівлі, розширення мережі 

супермаркетів на рівні районних та обласних центрів, куди б фермери 

могли оптом збувати свою продукцію, створення дрібногуртових 

центрів закупівлі із залученням до цього місцевої влади. 

Одним із ключових напрямів удосконалення підтримки 

аграрних домогосподарств є розвиток виробничих та обслуговуючих 

кооперативів. Цю тезу підтверджує світова практика аграрного 

виробництва. Тому проблема розвитку кооперації є однією з вузлових 

не тільки для ефективного ведення малих господарських формувань у 

сільському господарстві, але й для всього АПК України. Важливим 

напрямком підвищення результативності ведення аграрного 

виробництва є розвиток кооперації при виробництві та реалізації 

органічної продукції.  
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В останні десятиліття світовий ринок екологічно чистих продуктів 

харчування стрімко розвивається та стає доволі популярною 

альтернативою споживанню шкідливих продуктів. Сьогодні у світі попит 

на органічні продукти переважає пропозицію, що робить органічний 

сектор одним із локомотивів подальшого розвитку аграрного сектору 

багатьох країн.  

Відповідно до останніх досліджень FIBL та IFOM світовий 

органічний ринок нараховує 1,8 млн. органічних виробників у 162 країнах 

та 37,2 млн. га сертифікованих органічних земель. Цей ринок вже виріс з 

17,9 млрд. дол. США у 2000 році до 60 млрд. дол. США у 2012 році, проте 

очікується, що до кінця 2014 року світове споживання органічної 

продукції збільшиться ще на 61% і сягне 97 млрд. дол. США [1]. В 

товарній структурі світового ринку органічних продуктів переважають 

фрукти, овочі, злакові, м'ясні вироби, спеції тощо.  

В цілому до органічної продукції сформувалось позитивне 

відношення, однак опоненти цього ринку говорять про те, що світу 

необхідна дешева продукція, тоді як органічна є дорогою й до того ж, на 

їхню думку, земельні ресурси в органічному секторі неефективно 

використовуються, що знижує продовольчу безпеку. Однак це дискусійне 

питання, яке обговорюється на всіх рівнях і є актуальним для подальших 

досліджень. 

У європейських країнах, де кількість споживання органічної 

продукції щороку зростає на 10-15%, діють норми і стандарти ЄС та 

Міжнародної федерації органічного сільського господарства IFOAM 

(недержавна організація, що об'єднує понад 700 активних організацій-

учасниць у більш ніж 100 країнах світу). 

Документи ЄС і IFOAM встановлюють принципи, регулюють 

загальні підходи та вимоги до органічного виробництва. Спеціальні 
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сертифікуючі компанії попередньо інспектують технологію виробництва 

продукції, після чого на етикетках з'являється напис «екологічно чистий». 

Такий знак є гарантією якості товару. 

В кінці 2013 року оператори органічного ринку України дочекалися 

Закону №425-VІІ "Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини" (прийнятий 03.09.2013 

року, положення цього Закону набули чинності з 09 січня 2014 р.), який 

став документом, що визначає правові та економічні основи виробництва 

та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини, заходи 

контролю та нагляду за такою діяльністю, спрямований на забезпечення 

справедливої конкуренції та належного функціонування ринку органічної 

продукції та сировини, покращення основних показників стану здоров‘я 

населення, збереження навколишнього природного середовища, 

раціонального використання ґрунтів, забезпечення раціонального 

використання та відтворення природних ресурсів, а також гарантування 

впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні. 

Вітчизняні виробники отримали «правила гри» для тих, хто хоче 

займатися виробництвом органічної сільгосппродукції, а термін 

«органічне виробництво» став захищеним.  

Україна, маючи значний потенціал для виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції, її експорту, споживання на 

внутрішньому ринку, сьогодні вже досягла певних результатів щодо 

розвитку власного органічного виробництва. Так, площа сертифікованих 

сільськогосподарських угідь в Україні, задіяних для вирощування 

різноманітної органічної продукції, складає більше чверті мільйона 

гектарів, а наша держава займає почесне двадцять перше місце в рейтингу 

світових країн-лідерів органічного руху. Частка сертифікованих 

органічних площ серед загальної площі сільськогосподарських угідь 

України складає майже 0,7%. При цьому Україна займає перше місце в 

східноєвропейському регіоні щодо сертифікованої площі органічної ріллі, 

спеціалізуючись переважно на виробництві зернових, зернобобових та 

олійних культур. Крім того, в нашій державі сертифіковано 300 тис. га 

дикоросів. 

Офіційні статистичні огляди IFOAM підтверджують привабливість 

даного сектора агровиробництва в Україні. Якщо на початок 2003 року 

було зареєстровано 31 господарство, що отримало статус ―органічного‖, 

то у 2012 році вже нараховувалося 164 сертифікованих органічних 

господарства, а загальна площа сертифікованих органічних 

сільськогосподарських земель склала 278 800 га. Впродовж десятиліття 

площі під органічним виробництвом збільшилися майже у 1,7 рази, 

кількість господарств – у 5,3 рази. 
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Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що 

сучасний внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні 

почав розвиватися в період 2006-2007 рр., склавши: у 2007 році – 500 тис. 

євро, у 2008 – 600 тис. євро, 2009 – 1,2 млн. євро, у 2010-му цей показник 

зріс до 2,4 млн. євро, у 2011 – до 5,1 млн. євро, а у 2012 році вже досяг 

рівня 7,9 млн. євро, продовживши зростання у 2013 р. [2].  

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства 

України близько 80% вітчизняної органічної продукції експортується в 

розвинені країни. Це переважно зернові, бобові та олійні культури. Решту 

продукції виробники реалізовують на внутрішньому ринку як звичайну 

(незважаючи на те, що вона сертифікована за міжнародними стандартами) 

і лише 2% реалізується з позначкою «органічний продукт». Поки що 

органічна продукція не є життєвою потребою для більшості українців, 

тобто сприймається на рівні «забаганки для забезпечених».  

Якщо у світі органічна їжа дорожча від звичайної на 20-30%, то у 

нас може бути дорожчою в п‘ять-десять разів. І не тому, що вартість її 

виробництва в Україні дорожча. За словами Івана Гаврана, інспектора 

сертифікуючого органу «Органік стандарт», затратна частина при 

вирощуванні органічної продукції менша, адже виключаються такі дорогі 

складові собівартості, як засоби захисту рослин і міндобрива. Значну 

частку вартості органічної продукції складає якраз не виробництво, а 

витрати на доставку до кінцевого споживача. Такі продукти мають 

обмежений термін зберігання, вимагають спеціальної переробки та 

транспортування. На високу ціну впливає також ненасиченість 

вітчизняного ринку такою продукцією та довгі ланцюжки посередників. 

Але, якщо органічне виробництво буде розвиватися, зростатиме 

кількість виробників, поліпшуватиметься інфраструктура збуту і, як 

результат, кінцева вартість для споживача ставатиме доступнішою. 

Поки в Україні не розроблені відповідні підзаконні акти, вітчизняні 

виробники проходять процедуру органічної сертифікації свого 

виробництва за діючими міжнародними стандартами, частіше за все це 

норми Європейського Союзу. 

На сьогоднішній день виробництво органічної продукції в країні 

сертифікується представниками іноземних компаній, які діють у 

відповідності до норм та стандартів, дійсних для країн ЄС, а іноді – США 

та інших країн. Іноземних сертифікуючих структур в Україні близько 12. 

Давно працюють такі, як: Контрол Юніон (Нідерланди), IМO 

(Швейцарія), а також представники Італії, Німеччини, Угорщини, Польщі. 

З 2009 року визнання й міжнародну акредитацію на право проводити 

сертифікацію органічної продукції отримала українська структура – 

"Органік Стандарт".  
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В Європі плата за сертифікацію господарств складає від 250 до 750 

євро, в залежності від виду діяльності, розмірів підприємства тощо. В 

Україні ж вартість сертифікації може варіюватися від 2,5 тис. грн. до 25 

тис. грн., що залежить від виду продукції та обсягів виробництва. Однак, 

слід зважити на те, що середня європейська ферма господарює приблизно 

на 30-100 га угідь, в той час, як в Україні середня площа сертифікованого 

господарства складає біля 1700 га. Крім того, фермер має оплатити 

вартість перельоту іноземного інспектора, його перебування та власне 

саму інспекцію та сертифікацію. При таких площах вартість сертифікації 

може суттєво похитнути бажання фермера займатися органічним 

виробництвом, адже в даному випадку вона може навіть вдесятеро 

перевищувати європейські показники. При менших розмірах господарств 

чи при використанні послуг вітчизняних організацій вартість сертифікації 

може бути дещо дешевшою.  

Першочергові завдання подальшого розвитку вітчизняного 

органічного ринку повинні бути спрямовані на: 

- створення національної системи органічної сертифікації, 

максимально узгодженої з вимогами світових стандартів;  

- розробку Постанов уряду, Національної та регіональних програм 

розвитку органічного виробництва в кожному регіоні; 

- популяризацію органічного сільського господарства та 

підвищення екологічної свідомості українських виробників; 

- розвиток екологічного мислення у виробників і споживачів 

сільськогосподарської продукції; 

- навчання та тренінг фахівців в галузі органічного виробництва; 

- проведення маркетингових досліджень стосовно потенційних 

експортних ринків для української органічної продукції та розвитку 

внутрішніх ринків.  

Найболючішим на сьогоднішній день залишається питання 

держпідтримки виробників органічної продукції. В проекті Закону "Про 

виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини" пропонувалося державну підтримку виробництва та обігу 

органічної продукції та сировини здійснювати шляхом: 

1) компенсації витрат; 

2) надання фінансових гарантій виробникам та експортерам 

органічної продукції (сировини); 

3) надання дотацій (субсидій) у перехідний період та впродовж 

усього періоду виробництва та обігу органічної продукції та сировини; 

4) запровадження пільгової системи кредитування; 

5) повне відшкодування витрат на страхування аграрних ризиків; 

6) надання податкових пільг із зменшення податків, а також пільг у 
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водокористуванні, платі за оренду землі державної та комунальної 

власності. 

Фінансування заходів щодо державної підтримки суб‘єктів 

господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання та 

реалізацію органічної продукції, сировини, передбачалося здійснювати за 

рахунок коштів державного бюджету. Дані пропозиції були 

запропоновані розробниками в проекті Закону. 

Однак, у статті 33 вже прийнятого у 2013 році Закону прописано, 

що державна підтримка суб'єктів господарювання, що здійснюють 

діяльність у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини), 

надається відповідно до Закону України «Про державну підтримку 

сільського господарства України» [3]. Чи будуть виробники органічної 

продукції отримувати державні дотації, покаже час. (Для довідки: 

державні дотації в Швейцарії становлять 162-970 євро/га; Німеччині – 

170-900 євро/га; Франції – 80-900 євро/га; Чеській Республіці – 71-849 

євро/га; Польщі – 84-394 євро/га; Молдові – 25-40 євро/га). 

У «Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 

2020 року», яка була прийнята 17 жовтня 2013 року розпорядженням 

Кабінету Міністрів України за №806-р, одним із пріоритетних напрямків 

досягнення стратегічних цілей вказано забезпечення продовольчої 

безпеки держави шляхом сприяння розвитку органічного землеробства, 

насамперед в особистих селянських і середніх господарствах. 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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Впродовж останніх років, розвиток як світового, так і 

українського ринку продовольчої продукції зумовлює необхідність 

підвищення інтенсивності виробництва органічної продукції, яка 

характеризується рядом економічних, екологічних та соціальних 

переваг над традиційною. Так як у прийнятому Законі України «Про 

виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини» відсутні конкретні положення щодо заохочення здійснення 

органічного сільськогосподарського виробництва в Україні, діючим та 

потенційним виробникам органічної продукції доведеться самостійно 

дбати про розвиток ринку та шукати засоби просування власної 

продукції.  

Незважаючи на інтенсивний розвиток ринку органічної 

продукції у світі та в Україні, у Рівненській, Хмельницькій, 

Волинській та Тернопільській областях функціонує незначна кількість 

операторів органічного виробництва: відповідно 6, 2, 6 та 3 оператори. 

Тому, на даному етапі, пріоритетним є надання інформаційного 

супроводу виробникам традиційної сільськогосподарської продукції 

зазначених областей щодо ведення органічного виробництва, що не 

потребує залучення значних фінансових ресурсів. Для цього було 

розроблено проект у рамках програми «Розвиток органічного ринку в 

Україні», метою якого є налагодження співпраці між наявними та 

потенційними операторами ринку органічної продукції, науковцями, 

сприяння накопиченню досвіду та отриманню нових контактів, 

пошуку надійних партнерів для налагодження каналів збуту органічної 

продукції. Очікуваними вигодами від реалізації проекту у Рівненській 

області є: 

1. Підвищення кваліфікації персоналу підприємств-виробників 

органічної продукції: відвідування працівниками підприємств 

теоретичних курсів з напрямків органічного виробництва на базі 

Національного університету водного господарства та 

природокористування (НУВГП) та Інституту сільського господарства 

Західного Полісся, використання досвіду роботи Інституту сільського 
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господарства Західного Полісся, де фахівцями розроблені способи, 

технології та методики забезпечення органічного землекористування. 

2. Участь виробників у виставці «Біофах» та Органічному 

Маркетинговому Форумі, що дозволить ознайомлювати операторів 

ринку з державною політикою уряду ЄС у цій сфері; особливостями 

ринку таа роздрібної торгівлі органічною продукцією у цих країнах; 

забезпечить отримання знань та налагодження контактів з метою 

подальшої співпраці з іноземними операторами ринку органічної 

продукції. 

3. Проведення семінарів. Мета – ознайомлення фермерів 

Рівненської, Хмельницької, Волинської та Тернопільської областей з 

питаннями еколого-економічного обґрунтування органічного 

землекористування, його доцільності, основними положеннями та 

проблемами при інспектуванні та сертифікації сільськогосподарських 

земель, положеннями переходу на органічні методи господарювання, 

технологіями органічного виробництва, особливостями та 

інструментами просування органічної продукції на вітчизняних та 

закордонних ринках, видами малобюджетних технологій 

маркетингових комунікацій тощо.  

4. Консультації з агротехнічних питань, обробки ґрунту, 

боротьби зі шкідниками: надання виробниками органічної продукції, 

представниками Національного університету водного господарства та 

природокористування (НУВГП) і Інституту сільського господарства 

Західного Полісся консультацій з питань органічного 

землекористування, стандартів, процесів інспекції і сертифікації, 

етапів переходу на органічні методи господарювання, впровадження 

органічних технологій у виробництво. 

5. Дні відкритих дверей, що передбачають проведення 

виробничих екскурсій (прийом зацікавлених фермерів з Рівненської, 

Хмельницької, Волинської та Тернопільської областей), отримання 

досвіду на прикладі практикуючих виробників органічної продукції.  

6. Участь у конференціях та публікація статей в Україні та за 

кордоном, що забезпечить обмін знаннями та досвідом з 

представниками інших областей України та країн ЄС. 

7. Створення веб-сайту: розміщення оперативної інформації про 

основні події органічного руху в Україні та в світі, стандарти 

органічного виробництва, список операторів органічного ринку та 

методичні матеріали для потенційних виробників органічної продукції, 

надання дорадчих послуг. Інформація може бути також розміщена на 

сайтах НУВГП та Інституту сільського господарства Західного 

Полісся. 
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8. Розробка та публікація методичних рекомендацій з досвіду 

сертифікації земель для органічного землеробства, публікація промо-

матеріалів. 

Фермери та потенційні виробники органічної продукції з 

Рівненської, Хмельницької, Волинської та Тернопільської областей та 

інші зацікавлені особи зможуть ознайомитися з процесом переходу 

підприємств на органічне виробництво, що дасть їм змогу 

проаналізувати переваги та недоліки органічного землекористування, 

прослідкувати весь процес конверсії від традиційного до органічного 

землекористування, отримати необхідні консультації для створення 

власних пілотних підприємств.  

Представники НУВГП та інші навчальні інституції отримають 

можливість ознайомити студентів з основними принципами ведення 

органічного землекористування, особливостями просування органічної 

продукції на вітчизняний та закордонний ринки. Доцільним буде 

подальше навчання учасників проекту на практичних тренінгах та 

семінарах, що включатимуть питання покращення параметрів якості 

сільськогосподарських орних культур, післяврожайне зберігання 

продукції тощо. Завдяки залученню українських науковців, 

відбудеться налагодження систематичних зв'язків не тільки між 

операторами органічного виробництва, а й між наукою та 

виробництвом. 

Тісна співпраця із іноземними колегами, проведення стажувань 

для працівників, участь у конференціях та семінарах, організація 

заходів на власній базі дозволять перейняти нові прогресивні методи 

організації ведення органічного сільськогосподарського виробництва, 

сприяти накопиченню досвіду та розвитку контактів, пошуку надійних 

партнерів для налагодження каналів збуту органічної продукції, а у 

перспективі - створити власний торговельний знак для виробників 

органічної продукції Рівненської, Хмельницької, Волинської та 

Тернопільської областей.  

 
 

РИНОК ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 

 

О.П. Славкова, д.е.н., доцент 

Сумський національний аграрний університет 

slavkova2@rambler.ru 
 

Сталий розвиток сільських територій обумовлює формування в 

сільському господарстві України нового напрямку – органічного 

виробництва сільськогосподарської продукції. В останні роки 
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особливу увагу міжнародні організації, науковці, практики, 

представники органів державного управління приділяють розвитку 

органічного агровиробництва та органічним продуктам харчування. 

Екологізація ринку продовольства та зростаючий попит на дану 

продукцію створює умови для розвитку даного виду бізнесу в Україні. 

Україна в сучасних умовах має всі можливості виступити активним 

учасником у конкурентній боротьбі на ньому. Сьогодні Україна 

перебуває у статусі одного з найважливіших постачальників 

органічної сировини, маючи значний потенціал для виробництва 

органічної сільськогосподарської продукції, її експорту та споживання 

на внутрішньому ринку.   

Є.В. Милованов при дослідженні питань формування 

органічного руху вказує на більшість соціальних прямих недоліків, які 

й впливають на затримання розвитку цього процесу: відсутність 

дотацій, невизнання продукції, як органічної, труднощі при зберіганні 

та реалізації на оптові ринки [1]. В той же час В.М. Сучкова визначає, 

що українська органічна продукція потенційно має вищу 

конкурентоспроможність, оскільки її мінімальна ціна, порогом якої є 

рівень собівартості, є нижчою за мінімальну ціну органічної продукції 

європейських країн [2]. Проведені власні дослідження [3,4] та аналіз 

органічного виробництва у Європі, здійснений О.В. Ходаківською та 

С. Г. Корчинською [5,6] надав можливість розрахувати модель 

підприємства, що буде забезпечувати виробництво 

конкурентоспроможної органічної продукції. 

Розглядаючи організаційно-економічні передумови формування 

ринку органічної продукції, важливими каналами збуту розглядалися 

продаж на фермі, щотижня на роздрібному ринку, власний магазин у 

місті та ін. Але з розвитком інформаційних технологій з‘явилися нові 

канали збуту, зокрема такі як інтернет-магазини. 

Сільськогосподарське виробництво на органічних засадах 

пов‘язане зі зміцненням машино-технічної бази підприємств та її 

постійним оновленням, оскільки технологічне утримання 

підприємства активізує інноваційний чинник на всіх етапах 

функціонування підприємства. Таким чином, економічний ефект у 

вигляді прибутку від запровадження органічного способу виробництва 

покращується паралельно зі здійсненням загальної перебудови 

діяльності підприємства на екологічних засадах. 

В багатьох країнах світу діють ринки органічної 

сільськогосподарської продукції та харчових продуктів. У США та ЄС 

створена та успішно функціонує відповідна інфраструктура 

сертифікації, маркетингу та реалізації органічних продуктів. В останні 
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роки частка органічного сільського господарства значно збільшилася в  

структурі агропромислового комплексу нашої держави. Ринок 

екологічно чистих товарів в Україні має такі особливості:  

 швидке зростання ринку робить його особливо привабливим 

для учасників; 

 вихід на ринок органічної продукції вимагає значних 

капіталовкладень і характеризується високим ризиком; 

 неконкретні вимоги до віднесення товарів з маркою 

«екологічно чисті»; 

 основний сегмент споживачів екологічно чистих товарів – це 

діти в віці від 0 до 14 років [7]. 

Згідно з європейським стандартом щодо органічного 

виробництва, Постановою Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 

року, органічне виробництво – це  цілісна  система  господарювання та 

виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі 

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 використанням речовин та процесів природного 

походження [8]. Як засвідчила вітчизняна практика, застосування  

системи екологічного землеробства дає можливість одержувати  

стабільну, біокліматично, енерґетично й економічно обґрунтовану 

продуктивність ріллі, підвищувати якість продукції рослинництва,  

зберігаючи та відтворюючи родючість ґрунту. 

Споживачів екологічно чистої продукції можна умовно 

поділити на три групи: споживачі з низьким рівнем доходу; споживачі 

із середнім рівнем доходу; споживачі з високим рівнем доходу [9]. 

Розраховано, що інвестиції в органічне виробництво можуть окупатися 

від 2 до 10 років, що обумовлено специфікою виробництва, поки що 

обмеженістю попиту, причиною чого є низька платоспроможність 

населення та недостатня обізнаність про переваги органічної 

продукції. Однак попит на органічну продукцію поступово зростає. 

Про що свідчить те, що з недавнього часу великі супермаркети 

зацікавились органічною продукцією.  

Органічна продукція з‘явилася на полицях «Сільпо», Metro,  

«Мегамаркет», Віlla, Велика кишеня, Фуршет, Fozzy, Екомаркет 

(табл.1). Продукція, представлена в мережах, як імпортна, так і 

вітчизняна. На сьогоднішній день більшість виробників органіки в 

Україні – невеликі виробництва з переробки та фермерські 

господарства. 
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Таблиця 1 

Співвідношення ціни органічної продукції до традиційної в 

Україні (станом на 01.04.2014 р.) 

Продукція 
Од. 

виміру 

Ціна, грн. за одиницю 
Відношення 

ціни органічної 

продукції до 
звичайної, 

разів 

Традиційна 

продукція  

Органічна 

продукція  

Борошно пшеничне 
(органічне "Екород") 

1 кг  6,82 20 293,3 

Цукор 1 кг  3,54 21 593,2 

Молоко 1 л  8 24,3 303,8 

Яйця 10 шт. 9 20 222,2 

Шоколад (Молочный 

органический 

Seed&Bean) 

0,085 кг  10 60 600,0 

Яловичина органічна   1 кг  60 208 346,7 

Картопля 1 кг  3,74 8,5 227,3 

Пиво 0,5 л 4,75 24,5 515,8 

Яблучний сік  330 мл 11 16,52 150,2 

Кава Papua New Gunea 

(арабіка) 
0,1 кг  26 40 153,8 

Джерело: розрахунки власні на основі [11].   

 

Через відсутність єдиного пулу виробників органічної продукції 

підприємці стикаються з проблемою дистрибуції своєї продукції. Щоб 

товари потрапили на полиці магазинів, необхідно оформити ряд 

дозвільних документів. Для більшості дрібних виробників це 

процедура надто складна. 

Виробництво органічної продукції повинно бути спрямоване на 

застосування закритого типу виробничого процесу, а саме на розвиток 

диверсифікаційних процесів та завоювання нових ринків, що дасть 

можливість зменшити виробничу собівартість за рахунок 

використання та контролювання власних матеріальних ресурсів, які 

відповідають принципам органічності. 

Основними перешкодами, які стоять перед розвитком 

органічного виробництва є:   

 несформованість нормативно-правової бази, а саме 

неприйняття законодавчих актів та нормативних документів по 

сертифікації продукції; 
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 необізнаність як самих людей, так і сільгоспвиробників щодо 

виробництва органічної продукції; 

 недостатність державної підтримки виробництва; 

 вища ціна української продукції в порівнянні з імпортною; 

 виробництво органічної продукції виключно крупними 

товаровиробниками; 

 недостатність інвестицій в переробні підприємства з 

виробництва органічної продукції; 

 нерозвиненість торгової мережі органічної продукції. 

Незважаючи на проблеми становлення ринку органічної 

продукції він на сьогодні є перспективним для аграрного сектору 

України. Виробництво органічної продукції має великий потенціал для 

стабілізації соціально-економічного стану та сприяє сталому розвитку 

сільських територій та покращення суспільного капіталу сільської 

місцевості. 
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Розвиток органічного землеробства у світі став поштовхом до 

вирощування екологічно чистої продукції для українських 

сільськогосподарських товаровиробників. В Україні внутрішній ринок 

органічних продуктів харчування ще не достатньо сформований, що 

обумовлено недостатнім розвитком каналів збуту та рівнем 

поінформованості споживачів щодо переваг цієї продукції. 

Формування відкритого ринку органічної сільськогосподарської 

продукції та інтеграція України у світовий господарський простір є, на 

нашу думку, економічною основою підвищення ефективності 

аграрного сектора економіки, забезпечення продовольчої безпеки, 

важливою умовою для подальшого економічного та соціального 

розвитку сільських територій. 
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Рис. 1. Організація ринку органічної сільськогосподарської продукції. 

Джерело: розвинуто [2]. 
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Для цього необхідна налагоджена інфраструктура ринку 

органічної сільськогосподарської продукції, що забезпечує здійснення 

обмінних процесів від виробника до споживача (місцеві та оптові 

ринки, заклади роздрібної торгівлі, ярмарки, торгові доми, біржі 

тощо). 

Сучасний стан ринку органічної сільськогосподарської 

продукції характеризується повільним формуванням інфраструктури, 

що збільшує втрати цієї продукції, погіршує її якість, сприяє 

формуванню завищених цін, створює недоліки фінансового й 

інформаційного забезпечення даного процесу. Існуючі проблеми 

ускладнюються відсутністю мережі посередницьких структур, які б на 

конкурентній основі сприяли збуту продукції за вигідною ціною та 

формуванню ринкової інформації [3, 4]. Логістичний ланцюг ринку 

органічної сільськогосподарської продукції в Україні на сучасному 

етапі представлений на рис. 2. 

За час реформування агропромислового комплексу в Україні 

склалася достатньо диверсифікована структура господарських 

суб'єктів, зокрема за розмірами господарств, організаційно-правовим  

формами тощо. У зв'язку  з цим, виробничий сектор, який  постачає  на  

ринок органічну сировину для переробної та харчової промисловості, 

представлений різними за масштабами, сферою діяльності та 

спеціалізацією господарствами. Окрім того, виробництвом органічної 

сільськогосподарської продукції сьогодні займаються аграрні науково-

дослідні установи, навчально-науково- практичні центри при вищих 

аграрних навчальних закладах, центри органічного землеробства та 

приватні господарства. 

У сфері збирання, зберігання та транспортування органічної 

сільськогосподарської продукції діють як виробники цієї продукції, 

так і переробні підприємства та підприємства харчової промисловості, 

які мають відповідні сертифікати на цей вид діяльності. Вони ж і 

здійснюють транспортування органічної сировини відповідно до вимог 

стандартів з органічного агровиробництва. Переробку, пакування та 

маркування можуть виконувати вже зазначені оператори ринку 

відповідно до вимог стандартів з органічного агровиробництва, одні з 

яких виконують виключно посередницькі функції, формуючи партії 

продукції для переробки від різних постачальників, інші – поєднують 

виробництво, заготівлю, зберігання та переробку. 

Серед інститутів інфраструктури ринку органічної 

сільськогосподарської продукції, первинною ланкою виступають 

суб‘єкти спеціалізованої та роздрібної торгівлі, співпраця з якими, як 

правило, передбачає мінімальні витрати на транспортування, 
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зберігання продукції, організацію торгівлі, інші маркетингові заходи. 

Привабливість вищезгаданих інфраструктурних елементів найбільш 

актуальною є для великих за розміром і масштабами діяльності 

виробників органічної сільськогосподарської продукції. Тоді як 

невеликі господарства надають перевагу реалізації власної продукції 

шляхом прямого продажу, через клуби органічного землеробства, 

Інтернет-магазини та ярмарки (у більшості випадків без відповідних 

сертифікатів). 

В той же час, коли мова йде про велике товарне виробництво 

органічної сировини, місцева інфраструктура не може повністю 

забезпечити реалізацію його інтересів. Це обумовлює необхідність 

розвитку різних форм оптової торгівлі, з яких найбільш 

демократичною та прозорою на сьогодні є товарна біржа [5]. Зазвичай, 

сфера діяльності товарної біржі охоплює міжрегіональний, 

національний і міжнародний ринки. У зв'язку з цим на регіональному 

рівні основну роль повинні відігравати елементи інфраструктури 

нижчого рівня (агроторгові доми, оптові ринки тощо), що обумовлює 

необхідність їх функціонального й організаційного визначення [5]. 

Так, створення агроторгових домів є передумовою розвитку 

товарно-грошових відносин, більш вигідної реалізації виробленої 

продукції та поліпшення матеріально-технічного постачання 

сільськогосподарських товаровиробників.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Логістичний ланцюг ринку органічної 

сільськогосподарської  продукції 
Джерело: розробка автора. 
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реалізацію, а й на проведення рекламної компанії та залучення нових 

учасників (табл. 1) [9]. 

 

Таблиця 1 

Канали збуту органічної сільськогосподарської продукції 
Канал збуту Приклади  

1. Організація та проведе-ння 

спеціалізованих міжна-родних 

та регіональних виставок, 

ярмарок 

BioFach, Міжнародний зелений тиждень, 

Vivaness, Biolife тощо 

2. Міжнародні конкурси  

Міжнародна Органічна Винна Премія 

(MUNDUSvini International Wine Awards), Bio-

Weinpreis MUNDUSvini BioFach 

3. Просування через роздрібну 

мережу 

Роздрібна мережа (дискаунтери), спеціалі-зовані 

магазини, постачання від виробни-ків, 

супермаркети традиційної продукції 

4. Сприяння ЄС та 

Міжнародної федерації 

органічного руху (IFOAM) 

Субсидіювання, проведення наукових 

досліджень (Всесвітній конгрес IFOAM) 

5. Інформування споживачів 

Рекламні заходи та акції, кулінарні курси, 

екскурсії на біоферми, розширення мережі 

навчальних дільниць з вирощування органічних 

овочів, премія за профілактику здорового 

способу життя 

6. Розвинута система прямого 

постачання від виробників до 

споживачів 

Пряме постачання продукції від виробни-ків у 

дитячі їдальні та заклади громадсько-го 

харчування, замовлення через мережу Інтернет, 

оренда дільниць для вирощува-ння органічних 

овочів, торговельні автома-ти з продукцією 

місцевого виробництва,  ринки органічної 

сільськогосподарської продукції, співучасть 

кооперативів споживачів у вирощуванні та збуті 

тощо 

Джерело: побудовано за даними [11, 12] 

 

Отже, сьогодні у світі в реалізації органічної 

сільськогосподарської продукції достатньо ефективно 

використовуються інноваційні методи. У той же час, основними 

каналами збуту органічної продукції в Україні залишаються Інтернет-

магазини, спеціалізовані магазини у великих містах, супермаркети 

традиційної продукції, щорічні ярмарки та виставки.  

Розглядаючи тенденції розвитку каналів збуту органічної 

сільськогосподарської продукції, Україна може використати 

європейський досвід, де споживачі купують органічну продукцію 
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безпосередньо у фермерів, у відділах органічної продукції у 

супермаркетах, а також у спеціалізованих магазинах натурального та 

здорового харчування. Наприклад, у Швейцарії та Австрії, які 

вважається піонерами у цій галузі, органічна сільськогосподарська 

продукція продається поряд із звичайними продуктами у великих 

супермаркетах, тоді як у Німеччині – через спеціалізовані магазини 

здорового харчування. У кожній країні ЄС існують свої правила 

виробництва, переробки та імпорту органічної сільськогосподарської 

продукції [14], збут якої відображено в табл. 2. 

Отже, важливу роль у становленні ринку органічної 

сільськогосподарської продукції, забезпеченні прозорості та 

оперативності дій його суб'єктів відіграє система інформаційного 

забезпечення. Його роль на сьогодні обумовлена необхідністю 

отримання своєчасної та достовірної інформації про вплив науково-

технічного процесу на розвиток світового та національного ринків. 

Система інформаційного забезпечення суб'єктів ринку органічної 

сільськогосподарської продукції в Україні на сьогодні перебуває лише 

на етапі становлення. Взагалі відсутні мережа консультаційних фірм, 

дорадчих інституцій, інформаційний супровід органів державної та 

місцевої влади. 

Таблиця 2  

Особливості роздрібного збуту продукції органічного сільського 

господарства в країнах ЄС 

Країна ЄС 

Структура національного ринку збуту 

Переви-щення 

вартості 

органічних 

продуктів, % 

Мережеві 

супермаркети, 

% 

Напрям від 

виробника 

(ринки, 

доставка  

додому), % 

Спеціалізовані 

магазини, 

ресторани, 

булочні, % 

Австрія  70 15 15 59 

Данія  90 7 3 20-30 

Нідерланди  42 17 41 35-40 

Німеччина 80 10 10 35 

Франція 42 30 28 25-35 

Швеція  91 7 2 30 

Джерело: дані [15, c. 61] 

 

Необхідну інформацію усі зацікавлені суб'єкти ринку можуть 

отримати від учасників руху органічного агровиробництва, 

незалежних консультантів, через засоби масової інформації. Проте 

достовірна та вичерпна інформація про кон'юнктуру ринку органічної 

сільськогосподарської продукції, цінову ситуацію, прогнози розвитку 
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галузі сьогодні відсутня, що заважає прозорості ринку, є причиною 

недостовірної оцінки ситуації та відповідної поведінки 

господарюючих суб'єктів. У зв‘язку з цим їх діяльність, зокрема при 

окресленні подальших перспектив свого розвитку та розробці 

оперативних заходів, ґрунтується головним чином на власній інтуїції 

[5]. 
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На сучасному етапі план дій щодо розвитку екологічного 

тваринництва та рослинництва в Україні повинен передбачати ряд 

механізмів та інструментів в рамках пріоритетів аграрної політики. 

Окреслення існуючих проблем у фінансуванні екологічного 

сільгоспвиробництва має стати підґрунтям для формування державної 

концепції підтримки сталого розвитку аграрного сектору та сільських 

територій, розробки необхідних законодавчих актів для її реалізації, 

виходячи з поставлених цілей та завдань конкретного етапу розвитку 

економіки, фінансових можливостей держави, а також у контексті 

зобов‘язань України перед СОТ та реалізації євроінтеграційних 

прагнень нашої держави. 

Розвиток екологічного сільгоспвиробництва та його законодавче 

забезпечення (прийняття Закону України «Про виробництво та обіг 

органічної сільськогосподарської продукції і сировини»), вимагає 

подальших кроків щодо розробки цілісного механізму фінансового 

забезпечення даної сфери та надання їй пріоритетного розвитку. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/%20Pukh/2009/257.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/%20Pukh/2009/257.pdf
http://www.moloko.cc/view_news.php&id=08-02-2007
mailto:sus.taras@rambler.ru
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Головна мета фінансової підтримки аграрного сектору в частині 

екологічного сільгоспвиробництва – збільшення площі екологічно 

чистих сільськогосподарських угідь, чисельності екологічних 

сільгоспвиробників та пропозиції екологічно чистих продуктів 

харчування, розвиток екологічних переробних підприємств та 

відповідних ринків. 

На сьогоднішній день існує  декілька суттєвих перешкод у 

розвитку екологічного сільгоспвиробництва: 

1. Низький рівень доходів населення та кризове становище 

економіки України, необхідність секвестру державного бюджету. 

2. Недостатня реклама і, відповідно, необізнаність споживачів 

відносно переваг та корисності екологічно чистих продуктів 

харчування. 

3. Надконцентрація сільськогосподарських угідь та розвиток 

агрохолдингів, які віддають перевагу інтенсивним технологіям та 

мають потужне лоббі в виконавчій владі, фінансові ресурси. 

4. Вирощування, попри заборону на законодавчому рівні, ГМО 

(в першу чергу ріпак, кукурудза та соя ) і відсутність дієвого контролю 

з боку виконавчої влади та громадських організацій. 

5. Відсутність високопродуктивної, енергозберігаючої та 

спеціальної техніки для виконання всіх необхідних операцій в 

екологічному сільгоспвиробництві. 

6. Потреба значних інвестиційних ресурсів для створення 

інфраструктури екологічного сільгоспвиробництва, включаючи 

зберігання, глибоку переробку сировини, транспортування та 

реалізацію. 

7. Низький рівень фінансового забезпечення наукових 

досліджень в сфері розвитку екологічного сільгоспвиробництва. 

8. Необхідність розробки ефективного механізму фінансової 

підтримки екологічного сільгоспвиробництва. 

В Україні, джерелами підтримки екологічного 

сільгоспвиробництва повинні бути кошти, які виділяються на охорону 

природного навколишнього середовища та кошти на розвиток аграрної 

сфери, а також штрафи і санкції за порушення законодавства щодо 

заборони вирощування ГМО культур, зниження родючості ґрунту, 

використання недозволених хімічних засобів захисту рослин або 

підробок.  

В сучасних умовах, важливим є залучення  коштів міжнародних 

організацій в рамках транскордонного співробітництва в аграрній 

сфері та сталого розвитку сільських територій. Досі мало 
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використовується успішний досвід фінансової підтримки екологічних 

сільгоспвиробників в країнах Європейського союзу [2]. 

 Трьохрівнева система фінансової підтримки дозволить повною 

мірою враховувати місцеву специфіку та умови діяльності екологічних 

сільгоспвиробників. Перший рівень –  кошти державного бюджету для 

фінансування витрат на: 

 сертифікацію екологічних сільгоспвиробників; 

 компенсацію витрат по страхуванню ризиків при вирощуванні 

екологічно чистої продукції; 

 проведення наукових досліджень в сфері екологічного 

сільгоспвиробництва, переробки та зберігання екологічно чистої 

продукції; 

 пільгове кредитування та лізинг с/г техніки; 

 надання дорадчих послуг екологічним сільгоспвиробникам. 

Другий рівень – кошти обласного бюджету для фінансування: 

 регіональних програм розвитку екологічного 

сільгоспвиробництва; 

 покращення родючості ґрунтів, компенсація витрат на 

внесення органічних добрив та посів сидератів; 

 створення заготівельно-збутової мережі; 

 втілення маркетингової стратегії; 

 проведення навчань, семінарів, ярмарків. 

Третій рівень-кошти бюджетів органів місцевого 

самоврядування на: 

 закупівлю екологічно чистої продукції для закладів 

харчування в школах, дитячих садках та лікарнях; 

 підтримку екологічних сільгоспвиробників, в першу чергу 

молодих фермерів. 

Дефіцит бюджетних коштів не дозволяє в повній мірі 

забезпечити фінансову підтримку розвитку екологічного 

сільгоспвиробництва в Україні, але навіть при дефіциті, 

першочерговими є компенсаційні виплати на сертифікацію 

екологічних сільгоспвиробників та страхування ризиків при 

вирощуванні екологічно чистої продукції. Важливим фактором 

держпідтримки є державні закупівлі екологічно чистої продукції для 

шкіл, дитячих дошкільних закладів та лікарень. 

Фінансова політика в екологічному сільгоспвиробництві 

повинна здійснюватися шляхом прогнозування, планування, 

координації діяльності суб‘єктів господарювання, стимулювання, 

бюджетування та фінансового контролю. 
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Найважливішими показниками ефективності фінансової 

політики в сфері екологічного сільгоспвиробництва є: динаміка 

зростання обсягів виробництва; надходження до зведеного бюджету;  

доходи та якість праці працівників; стан довкілля і збереження 

агроландшафтів; рівень страхового захисту; обсяги та структура 

інвестицій; доступність кредитних ресурсів; фінансові результати 

діяльності; податкові надходження. 

Бюджетне фінансування являється важливим інструментом 

фінансової політики забезпечення пріоритетного розвитку 

екологічного сільгоспвиробництва. В той же час, затвердженої 

програми розвитку екологічного сільгоспвиробництва в Україні до цих 

пір немає, відповідно не проводилось бюджетне фінансування 

сертифікованим сільгоспвиробникам, крім  доплат виробникам 

екологічно чистого коров‘ячого молока для виробництва дитячого 

харчування [3]. 

Таким чином, в умовах ринкової економіки, проблема 

підвищення конкурентоспроможності екологічного 

сільгоспвиробництва  за обмеженості фінансових ресурсів, може бути 

вирішена шляхом розробки, впровадження та диверсифікації джерел 

фінансування програм сталого агроекологічного сільгоспвиробництва, 

що дозволить зберегти найцінніше – екологічно чисте життєве 

середовище для прийдешніх поколінь та забезпечити екологічно чисте 

харчування для дітей та населення України. 
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Досвід розвитку органічного сільського господарства у світі 

свідчить про створення додаткових робочих місць у сільській 

місцевості, появу нових перспектив для малих фермерських 

господарств, підвищення життєздатності сільських громад та інші 

соціальні переваги, що є надзвичайно актуальним для України. В 

перспективі органічне землеробство та тваринництво дозволяють 

узгодити й гармонізувати соціоекономічні та екологічні цілі в галузі 

вітчизняного сільського господарства. З огляду на світовий досвід, 

можна стверджувати, що органічне сільське господарство – це 

практична реалізація основних положень концепції сталого розвитку. 

Для визначення механізмів державного управління щодо 

впровадження технологій органічного виробництва в Україні, 

необхідно забезпечити широке партнерство з метою поєднання 

інтересів і потреб зацікавлених сторін та залучення до активної 

співпраці сільськогосподарських виробників та їх асоціацій, органів  

державного управління, приватних консультаційних компаній і 

сертифікаційних установ, організацій споживачів, наукових та  

освітніх закладів, а також неурядових організацій, як екологічної 

спрямованості, так і тих, що займаються питаннями інституційного 

розвитку, дорадчою діяльністю та розробкою стратегічних програм 

для агропромислового комплексу України. 

Аналіз ринку органічної продукції в Україні ускладняються 

відсутністю офіційних статистичних даних щодо обстеження 

органічних господарств. Тому, основним джерелом інформації є 

маркетингові дослідження, а також дані звітів іноземних експертів, які 

здійснюють процес сертифікації органічного аграрного виробництва в 

нашій державі. За даними Міжнародної федерації 

сільськогосподарського органічного руху (IFOAM), в Україні загальна 

площа сільськогосподарських угідь під органічним землеробством в 

останні роки становила біля 300 тис. га. Це суттєвий показник, 

оскільки Україна випередила ряд країн Східної Європи – нових членів 

Європейського Союзу, для яких розвиток даного виду землеробства є 

пріоритетом Спільної аграрної політики ЄС.  
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Проте, незважаючи на великі площі під органічним 

землеробством, на внутрішньому ринку України наявні незначні 

обсяги органічної продукції вітчизняного виробництва, призначених 

для кінцевого споживача. Ринок органічної продукції в Україні 

представлений виключно продукцією рослинництва, в основному 

зерновими та олійними культурами (близько 60 %). Впровадження 

технологій органічного виробництва в галузь тваринництва пов‘язано з 

рядом проблем, найвагомішими з яких є нерозвиненість внутрішнього 

ринку збуту та відсутність державної підтримки, тому перехід на 

органічне виробництво тваринницької продукції нині є збитковим.  

Більшість господарств, які займаються вирощуванням 

органічної продукції, розташовані в південних областях (Одеська, 

Херсонська), західних (Чернівецька, Тернопільська і Львівська) та 

центральних (Полтавська область). Часто ці господарства є 

учасниками проектів з впровадження органічного агровиробництва в 

Україні та співпрацюють з іноземними компаніями, насамперед із 

Швейцарії та Німеччини. Результати дослідження аграрних 

товаровиробників органічної продукції дають підстави стверджувати, 

що ефективність господарювання в органічному сільському 

господарстві великою мірою залежить від використання 

ґрунтозахисних технологій біологічного землеробства, якісного 

садивного матеріалу та своєчасних агротехнічних заходів. 

Компетентні органи державної державної влади мають сприяти 

дослідженню можливостей ринку і вирішення маркетингових проблем 

підприємств-виробників органічної продукції, які потребують 

вичерпної і достовірної інформації про споживачів. Неможливо 

проводити аналіз, планування та контроль виробничої, збутової 

діяльності без вивчення попиту покупців, їх потреб та особливостей 

поведінки. Саме інформація стала тим важливим ресурсом, який є 

передумовою успішної підприємницької діяльності, на відміну від 

грошей, сировини, обладнання та трудових ресурсів. Від надійного 

всебічного інформаційного забезпечення маркетингової служби 

залежить конкурентоспроможність підприємства, його перспективи на 

ринку.  

Але на шляху великомасштабного впровадження органічного 

виробництва агропродовольчої продукції в Україні слід вирішити 

багато проблем, серед яких, на наш погляд, найгострішою є низький 

рівень екологічної обізнаності як виробників так і споживачів 

сільськогосподарської продукції [2, с.40]. До цієї групи проблем слід 

віднести відсутність відповідних навчальних курсів з теорії та 

практики ведення органічного землеробства в навчальних закладах 
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різних рівнів акредитації. Крім браку освіти та низького рівня 

екологічної свідомості, спостерігається небажання подолання стійких 

стереотипів, що склалися за тривалий період інтенсифікації сільського 

господарства та низький рівень інноваційної активності менеджерів та 

державних управлінських структур.  

Уряди багатьох країн, з метою заохочення фермерів 

запроваджувати нові форми ведення сільськогосподарської діяльності 

та підтримки господарств на перехідний період, коли можливі 

фінансові збитки, надають їм відповідну фінансову допомогу. 

Наприклад, у 2010 р. в Польщі "органічні" господарства отримували 

субсидії в розмірі 127 дол. США на кожні 100 га ріллі, 42 дол. США у 

розрахунку на гектар пасовища (луків) та близько 157 дол. США на 

кожен гектар багаторічних насаджень. Крім того, держава частково 

компенсувала вартість проведення сертифікації "органічних" 

господарств. В Ірландії господарства розміром менше 3 гектарів в 

перехідний період отримують дотацію в розмірі 242 євро/га, а після 

отримання статусу "органічного" господарства - 121 євро/га. Для 

господарств, що мають земельні площі від 3 до 40 га, ця підтримка 

відповідно становить 181 і 91 євро/га. 

Неврегульованість ринку змушує виробників органічної 

продукції використовувати традиційні канали збуту агропродовольчої 

продукції, не отримуючи цінової надбавки. Досить поширеною є 

практика, коли власниками сертифікатів, що підтверджує органічний 

статус продукції, є посередницькі компанії, які направляють її на 

експорт. Географія поставок головним чином зосереджується у 

високорозвинених країнах Західної Європи (Великобританія, 

Нідерланди, Німеччина, Швейцарія), де зростаючий попит на 

органічне продовольство значно перевищує пропозицію. Результати 

дослідження кон‘юнктури ринку підтверджують, що на сучасному 

етапі в Україні розірваний єдиний ланцюг задоволення потреб 

вітчизняного споживача на органічну продукцію "дослідження ринку – 

виробництво – переробка – розподіл – збут", що спонукає до розробки 

ефективної стратегії маркетингу, яка забезпечить системність та 

збалансованість діяльності всіх учасників ринку. 

Серед факторів впливу на розвиток ринку органічної продукції 

слід виділити відсутність ефективної системи державного 

регулювання ринку та недосконалість фінансово-кредитного 

механізму забезпечення органічного агровиробництва. Хоча динаміка 

кредитних надходжень в аграрний сектор поліпшилася (цьому сприяла 

часткова компенсація процентних ставок за рахунок бюджетних 

коштів), потреба виробників у позикових коштах ще не забезпечена в 
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повному обсязі. Для збільшення фінансування виробників органічної 

продукції необхідно залучати різні джерела та кредитні ресурси: 

кредитування банками і кредитними спілками, надання техніки на 

умовах фінансової оренди та розстрочки заводами-виробниками тощо. 

Особливе значення при аналізі впливу природного середовища 

відіграло визначення спеціальних сировинних зон для ведення 

органічного виробництва. За оцінками вітчизняних науковців, в 

Україні близько 15 млн. га екологічно чистих земель придатні для 

вирощування органічної продукції. Аналіз мікрофакторів впливу на 

діяльність підприємств на ринку органічної продукції дозволяє 

зробити такі висновки: інформаційний вакуум та додаткові витрати на 

сертифікацію не сприяють формуванню інфраструктури з 

обслуговування товаровиробників органічної продукції [3, с. 94]. 

Появі органічної продукції в асортименті супермаркетів 

сприятиме цільова аудиторія, яка за основними характеристиками 

збігається з потенційними споживачами: люди із середнім доходом та 

вище середнього цінують високу якість, натуральність та свіжість 

продукції, широту асортименту та цікавляться новими товарами. 

Іншим каналом збуту органічної продукції в Україні повинні стати 

спеціалізовані магазини здорового харчування. Добре відомо, як 

змінилися за останнє десятиріччя харчові продукти на споживчому 

ринку України у зв'язку зі швидким розвитком хімічної промисловості, 

особливо у сфері добавок для їжі і замінників натуральних 

компонентів. На світовому ринку споживачі відчули це ще раніше. На 

жаль, глобалізація світових процесів зробила неминучим явищем 

появу новітніх продуктів і в Україні. А сьогодні вони заполонили нашу 

торговельну мережу, і це змушує споживачів усе більше шукати на 

ринку натуральні продукти гарантованої якості. 

 В перспективі органічне землеробство дозволяє узгодити й 

гармонізувати економічні, екологічні та соціальні цілі в галузі 

сільського господарства. Суспільні блага від його запровадження 

включають, зокрема, такі: 

 незалежність від промислових хімікатів, зменшення 

енергоємності сільськогосподарського виробництва, істотне зниження 

виробничих витрат та залежності від зовнішнього фінансування; 

 екологічні переваги – мінімізація негативного впливу на 

довкілля через запобігання деградації земель, збереження та 

відновлення їх природної родючості; припинення забруднення водних 

басейнів і підземних вод, очищення джерел питної води від токсичних 

хімікатів [4]; 

 збереження біорізномаїття та генетичного банку рослин і 
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тварин, відмова від домінування монокультур, природні умови 

утримання тварин [5]; 

 мінімізація негативних зовнішніх ефектів як при споживанні 

так і при виробництві сільськогосподарської продукції [6].  

Сучасний стан розвитку соціально-економічних процесів 

вимагає підвищення рівня продовольчої безпеки держави, і особливо 

забезпечення населення високоякісними, екологічно безпечними 

продуктами харчування вітчизняного виробництва. Особливо 

важливим на етапі становлення ринку органічної продукції є питання 

використання суб‘єктами підприємницької діяльності маркетингових 

інструментів для виявлення цільового споживача органічної продукції, 

дослідження його попиту, потреб та особливостей поведінки, аналізу 

маркетингового середовища й кон‘юнктури ринку, а також розробки 

ефективної стратегії маркетингу. Таким чином, проблема 

впровадження маркетингових підходів у діяльність 

сільськогосподарських підприємств на ринку органічної продукції 

України з метою підвищення ефективності їх функціонування є 

надзвичайно актуальною. 
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Наразі поняття «сталий розвиток» трактується як соціально-

економічна й екологічна еволюція суспільства, яка здатна 

задовольнити потреби сучасного покоління людей, не наражаючи на 

ризик залишити майбутнє покоління без спроможності задовольняти 

свої потреби. В Україні розроблено проект Концепції сталого 

розвитку, де визначені цілі, завдання, принципи та механізм переходу 

країни до якісно нової екологічної динаміки. В цьому документі вчені і 

практики єдині в тому, що перехід до сталого розвитку держави 

можливий лише при забезпеченні збалансованого зростання усіх її 

регіонів, що є основою формування ефективної просторової структури 

економіки країни при узгодженні, як галузевих так територіальних 

інтересів.  

Оцінка можливості впливу кожного регіону, як на сталість 

власної економіки так і країни в цілому набуває сьогодні особливого, 

першочергового значення. У зв‘язку з цим, виникає необхідність 

удосконалення методики розрахунку ступеня впливу на сталість 

розвитку економіки системи кількісних показників — індикаторів, які 

змінюються по мірі зрушень у соціально-економічному та екологіному 

стані суспільства, пріоритетах його розвитку. Вони повинні 

допомагати державним регіональним органам влади приймати 

управлінські рішення, що максимально впливатимуть на процеси 

суспільного виробництва (макропропорції, галузеві структури 

виробництва, ціни тощо) з метою забезпечення сталого економічного 

розвитку. Сучасний світовий досвід доводить, що більш високих 

темпів економічного зростання та покращення стану навколишнього 

середовища можна досягти лише реалізувавши реформи, які 

передбачають створення стимулів для ефективного використання 

ресурсів та енергії, забезпечення відкритості економіки, що дозволить 

імпортувати екологічно чисті технології, розвивати науково-технічний 

прогрес. 

Розвиток аграрного сектору апріорі перебуває у нерозривному 

зв‘язку з екологічною проблематикою. Так, тривалий час у 

вітчизняному сільськогосподарському виробництві пріоритетними 

цілями розвитку були інтенсифікація виробництва, зростання 
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врожайності, збільшення масштабу виробництва, максимізація 

прибутків. Відповідне споживацьке ставлення до природних ресурсів, 

що проявлялось в активному використанні потужної агротехніки і 

широкій хімізації виробництва, призвело до того, що в сучасних 

умовах завдання накопичення високих врожаїв вступило в серйозне 

протиріччя з можливостями підтримки екологічної рівноваги в 

навколишньому середовищі. Статистика доводить, що сільське 

господарство України – найбільш природомістка галузь, яка 

використовує 41,6 млн. га сільськогосподарських угідь (68,9% 

території України), у тому числі 32,5 млн. га ріллі (53,8%), 7,9 млн. га 

сіножатей і пасовищ (13,1%), 0,9 млн. га багаторічних насаджень 

(1,5%) [1, с. 4]. 

У аграрному виробництві України існує низка проблем 

екологічного характеру, до яких слід віднести втрату ґрунтами 

природної родючості, їх деградацію, виснаження, поширення вітрової 

та водної ерозії, забруднення довкілля засобами хімізації, 

радіонуклідами, важкими металами, відходами тваринництва тощо. 

Поступово погіршується якісний стан сільськогосподарських земель. У 

районах зрошення, через порушення технологічних умов проведення 

водної меліорації має місце підтоплення і засолення ґрунтів, 

спостерігається їх деградація. Нині майже 15% загальної площі 

зрошуваних земель піддані ерозії, 1,5% – перезволожені, понад 4% – 

солонцюваті та засолені. Існує загроза вторинного засолення земель 

внаслідок мінералізації ґрунтових вод. У поліських районах, де у 

попередні десятиліття було проведено осушення перезволожених 

земель, протягом останніх років відбувається неконтрольоване 

зниження рівня ґрунтових вод, зменшення потужності гумусного 

горизонту. Зниження вмісту гумусу практично спостерігається на усіх 

сільськогосподарських угіддях [2, с.24]. 

З іншого боку, рух у бік екологізації сьогодні – світовий тренд. 

22 червня 2012 в Ріо-де-Жанейро відбулася конференція ООН зі 

сталого розвитку «Ріо+20», присвячена «зеленій економіці». Останнім 

часом все частіше вживаються такі поняття як екологічний маркетинг, 

екологічний менеджмент, екологічний контролінг, екологічні товари, 

екологічне страхування. Провідні світові компанії основами свого 

довгострокового сталого розвитку вважають не тільки економічні та 

соціальні аспекти, а й екологічні, які є не менш важливими, ніж перші 

два. Учасники вищеназваної конференції спробували визначити 

напрями вектору глобального соціально-економічного розвитку з 

цільовими обмеженнями як екологічного так і природно-ресурсного 

потенціалу, які все більш починають бути прив'язаними не до питань 
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безумовної необхідності охорони навколишнього середовища, а до 

питань більш раціонального використання останніх для усунення 

«перекосів» у розвитку окремих країн, регіонів, галузей, в тому числі з 

точки зору забезпечення населення доступом до продовольчих і 

водних ресурсів, викорінення злиднів і соціальної нерівності і тощо. 

Вважаємо, що пріоритетами розвитку аграрного виробництва в 

Україні повинна стати екологізація в контексті сталого розвитку та 

подолання бідності сільського населення, а також інституціоналізація 

даного процесу. Таке твердження ґрунтується на тому, що екологізація 

агроекономіки в контексті сталого розвитку та подолання бідності 

сільського населення забезпечує цілісний, справедливий і 

далекоглядний підхід до прийняття рішень на всіх рівнях 

функціонування аграрного сектору. Вона сприяє не тільки досягненню 

високих економічних показників в агровиробництві, але й впливає на 

рівність як в межах одного покоління, так і між поколіннями, виступає 

фактором інтеграції соціальних, економічних та екологічних цілей і 

завдань під час прийняття рішень як в державному, так і в приватному 

секторі. На паш погляд, у концепції зеленої економіки основна увага 

повинна приділятись взаємозв'язку між навколишнім середовищем та 

економікою. Це перегукується з Конференцією «Ріо+20», 

Конференцією Організації Об'єднаних Націй з навколишнього 

середовища і розвитку. 

В Україні на сьогоднішній день в законодавчому плані лише 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

містить деякі норми щодо екологізації виробництва. Зокрема, у 

статті 3 зазначено, що до основних принципів охорони навколишнього 

природного середовища належить «екологізація матеріального 

виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони 

навколишнього природного середовища, використання та відтворення 

відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх 

технологій» [3]. Також деякі спроби законодавчого закріпити процес 

екологізації агарного виробництва зроблено у проекті Закону України 

«Про сільське господарство», у якому зазначено, що «екологізація 

сільського господарства – система загальнодержавних, галузевих і 

регіональних заходів, спрямованих на впровадження в практику 

сільськогосподарського виробництва якісно нових, екологічно 

безпечних видів техніки, технологій та організації матеріального 

виробництва, способів і методів функціонування аграрних та 

агропромислових комплексів з метою раціонального використання 

природних ресурсів, їх збереження, відтворення та підтримання 

динамічної екологічної рівноваги в навколишньому середовищі» [4]. 
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В процесі дослідження ми прийшли до висновку, що як 

негативний вплив господарської та іншої діяльності на навколишнє 

середовище, так і екологічний збиток, нанесений і накопичений в 

результаті минулої господарської діяльності призвів до того, що якість 

навколишнього середовища є незадовільною на більшій частині 

території України. У силу цього визначились нові пріоритети країни в 

управлінні підвищенням рівня екологічної безпеки та збереження 

природних систем. Для досягнення мети Державної програми Кабінет 

Міністрів України 17 жовтня 2007 р. ухвалив Концепцію стратегії 

національної екологічної політики України на період до 2020 року. Ця 

Концепція спрямована на екологізацію економіки, поліпшення 

екологічної ситуації, раціональне використання та відтворення 

природних ресурсів, гарантує екологічну безпеку, послідовне 

зниження екологічних ризиків для здоров'я людини, введення системи 

екологічного маркування товарів і продуктів харчування, приведення 

якості питної води відповідно до європейських стандартів, підвищення 

якості повітря, запобігання змінам клімату шляхом технічного 

переоснащення виробничого комплексу та введення енергоефективних 

і ресурсоощадних технологій тощо. Але, зважаючи на політичну 

нестабільність в державі, цей документ був затверджений лише 21 

грудня 2010 року [5], що суттєво уповільнило процеси екологізації 

агровиробництва. 

Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна 

охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого 

періоду через нехтування об'єктивними законами розвитку й 

відтворення природно-ресурсного комплексу України. Відбувалися 

структурні деформації народного господарства, за яких перевага 

надавалася розвитку в Україні сировинно-видобувних, найбільш 

екологічно небезпечних галузей промисловості. Аграрному сектору 

економіки України була притаманна висока питома вага 

ресурсномістких та енергоємних технологій, впровадження та 

нарощування яких здійснювалося найбільш «дешевим» способом − без 

будівництва відповідних очисних споруд. Це було можливим за 

відсутності ефективно діючих правових, адміністративних та 

економічних механізмів природокористування та без урахування 

вимог охорони довкілля. 

Ці та інші чинники, зокрема, низький рівень екологічної 

свідомості суспільства, призвели до значної деградації довкілля 

України, надмірного забруднення поверхневих і підземних вод, 

повітря і земель, нагромадження у дуже великих кількостях 

шкідливих, у тому числі високотоксичних, відходів агровиробництва. 
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Такі процеси тривали десятиріччями і призвели до різкого погіршення 

стану здоров'я людей, зменшення народжуваності та збільшення 

смертності, а це загрожує вимиранням і біологічно-генетичною 

деградацією народу України. 

В ряді регіонів України агровиробництво стає взагалі не 

можливим, так як навколишнє природне середовище є джерелом 

підвищеної екологічної небезпеки, у результаті дії стихійних сил 

природи або техногенні руйнівної дії стає екологічно небезпечним 

об'єктом, який повинен бути «ізольований» від людини і суспільства, 

інших природних систем і комплексів шляхом встановлення 

спеціального правового режиму, який має обмежувати або забороняти 

проживання на певній території населення, здійснення там виробничої 

діяльності. Крім того, необхідне прийняття заходів, спрямованих на 

ліквідацію джерел небезпеки. 

Таким чином, економічна та екологічна сфера стали 

заручниками політиків. Нерозумне господарювання, велика оранка 

ґрунту, забруднення водних ресурсів, накопичення величезної 

кількості відходів, забруднення атмосферного повітря в населених 

пунктах, проживання в яких пов‘язане з ризиком для здоров‘я людини, 

– всі ці фактори призвели до погіршення здоров‘я і зменшення 

народжуваності населення. Вважаємо, що екологізація агроекономіки 

у свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою і практична 

реалізація екологічності тісно пов'язана з державним регулюванням 

процесів природокористування та організації агровиробництва. 

Новим у даній проблемі є еквівалентність обміну між державою, 

природою та людиною, яка базується на законодавчих, організаційно-

технічних рішеннях. Ця проблема на сучасному етапі є дуже 

актуальною, вона загострювалась протягом двох століть і нині набула 

свого критичного значення. Тому існує, на нашу думку, об'єктивна 

необхідність розробки економічного механізму втручання держави в 

природноекологічну сферу та агровиробництво з метою досягнення 

збалансованого стану довкілля, створення основ глобального еколого-

економічного партнерства між суб'єктами підприємництва, між 

іноземними партнерами, на рівні планетарного співробітництва заради 

виживання і подальшого розвитку України, а також всієї цивілізації. 
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За визначенням Продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН (FАО) органічне сільське господарство є цілісною 

системою управління виробництвом, яка підтримує і сприяє 

збереженню сприятливого стану агроекосистем, включаючи біологічну 

різноманітність, біологічні цикли та біологічну активність грунту. Це 

система, яка надає пріоритет практиці управління, а не використанню 

зовнішніх сільськогосподарських ресурсів. При цьому відмічається, 

що конкретні регіональні умови вимагають власних, адаптованих до 

певного регіону систем ведення органічного виробництва із 

застосуванням агрономічних, біологічних і механічних методів 

виробництва та уникнення використання синтетичних матеріалів. За 

визначенням Міжнародної федерації органічного 

сільськогосподарського руху (IFOAM), 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. 

Органічне сільське господарство – це не тільки спосіб 

одержання екологічно чистої продукції, а й ефективний шлях до 
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відновлення природних біоценозів, збагачення природного 

біорізноманіття, яке швидко втрачається через надмірне використання 

засобів хімізації. Тобто розвиток органічного виробництва передбачає, 

насамперед, пошук нових технологій на основі наукових знань, законів 

природи, їх оптимального використання та поєднання [1]. 

Із вищевказаного випливає, що перспектива забезпечення 

ефективного ведення органічного виробництва неможлива без 

активної інноваційної діяльності, спрямованої на пошук, розробку, 

обґрунтування та практичне впровадження відповідних технологій 

виробництва, переробки, зберігання та використання органічної 

продукції, а також інноваційних методів управління інноваційною 

діяльністю у цій сфері. 

Така позиція відповідає і державній політиці щодо 

стимулювання розвитку інноваційної діяльності. Так, Законом України 

«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» № 3715-

VI від 8 вересня 2011 року визначено, що одним із стратегічних 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності є широке застосування 

технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього 

природного середовища. При цьому Український інститут науково-

технічної і економічної інформації в результатах моніторингу 

законодавчої та нормативно правової бази України щодо регулювання 

інноваційної діяльності в цілому та за окремими стратегічними 

пріоритетними напрямами науково-технологічного розвитку та 

інноваційної діяльності в Україні, визначеними Законом України «Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», окремо 

виділяє Закон України від 03.09.2013 р. № 425-VII «Про виробництво 

та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини [2]. 

На пріоритетності інноваційної діяльності в сфері органічного 

виробництва наголошують також ряд науковців [3]. Так, І.В. Одотюк 

зазначає, що враховуючи той факт, що Україна вже займає провідні 

позиції на світовому ринку органічної продукції та має значний 

потенціал для подальшого нарощування виробництва екологічно 

чистих продуктів харчування і задоволення як зростаючого 

внутрішнього попиту, так й збільшення обсягів експортних поставок, 

розвиток органічного сільського господарства слід розглядати як один 

з пріоритетних напрямів інвестування й впровадження інноваційних 

розробок [4]. 

Крім того, як свідчать результати досліджень Національного 

інституту стратегічних досліджень, зростання попиту на органічну 

харчову продукцію у світі, зумовлене посиленням екологічної та 

соціальної складових економічного розвитку, висуває проблему 
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виробництва органічної продукції в ряд одного з найбільш 

перспективних напрямів інноваційного розвитку харчової 

промисловості [5, с. 43]. 

Світовий досвід розвитку органічного сільського господарства 

також підтверджує, що воно не може забезпечити постійного 

нарощування обсягів випуску сільськогосподарської продукції як за 

умов індустріальних технологій, але гарантує якісне виробництво 

продовольства на певному стабілізаційному рівні й потребує 

постійного інноваційного оновлення методів виробництва заради 

відвернення потенційної стагнації, до якої веде сталий обсяг наявних 

ресурсів [6, с. 60]. 

Таким чином, розвиток органічного виробництва є пріоритетним 

напрямом інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки. При 

цьому, згідно Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні», така діяльність має право на першочергову 

підтримку. Тому в Закон України «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини» мають бути внесені 

зміни, які мають передбачати конкретні положення щодо заохочення 

ведення органічного виробництва в Україні. 
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Забезпечення населення країни якісними та такими, що 

забезпечують здоров‘я продуктами харчування – один з головних 

напрямів діяльності адміністративних органів державного, 

регіонального та місцевого управління, оскільки здорова нація є 

запорукою зниження видатків у сфері охорони здоров‘я, підвищення 

рівня ВВП та зниження рівня соціальних виплат тощо. Окрім того, 

активне впровадження органічного виробництва дасть змогу 

вітчизняним виробникам конкурувати на міжнародних ринках та, 

відповідно, мати змогу розширення ринків збуту і створення 

передумов до зростання величини прибутків сільськогосподарських 

виробників. Житомирська область є сприятливим регіоном для 

активного впровадження органічного виробництва, оскільки має всі 

умови для ведення сільськогосподарського виробництва.  

Проблемі розгляду сучасного стану та перспектив розвитку 

органічного виробництва присвятили свої праці ряд вчених, зокрема, 

Н.В. Зіновчук, В.В. Зіновчук, Д.Г. Легеза., О.В. Скидан, В.М. Сучкова, 

О.А. Томашевська, О.В. Ходаківська О.М. Яценко та ін. 

Метою проведення дослідження є розробка пропозицій щодо 

удосконалення адміністрування органічного виробництва в 

Житомирській області та визначення перспективних напрямів його 

розвитку. Об‘єктом дослідження є процес адміністрування органічного 

виробництва в регіоні.  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=609
mailto:himich_oksana@mail.ru
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Світова практика державного регулювання та підтримки 

органічного виробництва свідчить про започаткування та успішне його 

впровадження у ряді розвинених країн світу [3, 5]. Менеджмент 

органічного виробництва має базуватись на довгостроковому 

зобов‘язанні дотримуватись органічних методів ведення господарства 

та створенні плану органічної конверсії, до складу якого входять 

програми та стратегії, що мають забезпечувати стале органічне 

виробництво [2, с. 17-18]. Для створення зовнішніх сприятливих умов 

виробникам органічної продукції необхідно побудувати дієву систему 

адміністрування органічного виробництва в регіоні, що буде 

базуватись на нормативно-правовому забезпеченні та орієнтуватись на 

реалізацію державної політики в даній сфері.  

Державна політика у сфері виробництва та обігу органічної 

продукції (сировини) має бути спрямована на створення сприятливих 

умов для: 1) розвитку конкурентоспроможного, високоефективного 

сільського господарства; 2) збільшення експорту органічної продукції; 

3) розвитку внутрішнього ринку органічної продукції та задоволення 

потреб споживачів в асортименті органічної продукції; 4) виробництва 

органічної продукції високої якості; 5) охорони довкілля, відтворення і 

раціонального використання природних ресурсів, охорони здоров‘я 

населення; 6) визначення зон виробництва органічної продукції та 

сировини, які придатні для ведення виробництва органічної продукції 

(сировини); 7) впровадження економічного стимулювання 

виробництва та реалізації органічної продукції (сировини), а також 

інших заходів, спрямованих на здешевлення та підвищення якості 

органічної продукції та сировини вітчизняного виробництва; 8) 

здійснення державного нагляду (контролю) під час виробництва, 

переробки, маркування, перевезення, зберігання та обігу органічної 

продукції (сировини); 9) відшкодування збитків, завданих порушенням 

цього Закону та пов‘язаних з ним законодавчих актів [1]. Для 

реалізації державної політики необхідно розробити Національну 

програму розвитку органічного виробництва, яка б стосувалася не 

лише виробництво органічної продукції але й її переробку, стандарти, 

сертифікацію, збут, освіту, інформованість громадськості про переваги 

органічної продукції, систему гарантій і захист українських 

споживачів [4, с. 111] . 

Житомирська область має кліматичні умови, людські ресурси, а 

також необхідні земельні ресурси для поступового впровадження 

органічного виробництва. Так, відповідно до проведених розрахунків 

землезабезпечення на 1 особу населення регіону складає 1,02 га 



 442 

сільськогосподарських угідь [6], тоді як загальнодержавний показник –

0,92 га [7].  

За результатами проведених досліджень можна зробити 

висновок про досить малу кількість функціонуючих виробників 

органічної продукції в області, що, насамперед, пов‘язано з низькою 

зацікавленістю виробників та низьким рівнем обізнаності споживачів 

про переваги органічного виробництва та споживання. Проблемним є 

також питання адміністрування виробництва органічної продукції в 

регіоні. Так, відповідно до Закону України «Про виробництво та обіг 

органічної сільськогосподарської продукції та сировини» є вимога до 

створення реєстрів виробників органічної продукції, щодо її 

маркування та ряд інших норм, які нажаль не виконуються. Вважаємо, 

що в межах Житомирської області варто було б посилити такі 

елементи адміністративної діяльності у сфері виробництва органічної 

продукції, як планування, організацію, бюджетування звітність, 

контроль. Всі ці елементи мають бути спрямовані на заохочення 

виробників і формування попиту споживачів та можуть бути 

впроваджені на обласному рівні управління сільським господарством 

шляхом створення відділу, що виконував би зазначені функції. 

Перспектива впровадження органічного виробництва в умовах 

переважної більшості сільськогосподарських підприємств регіону 

можлива за умови створення ефективної системи адміністрування, яка 

б діяла на засадах законності, доступності, інформованості, 

матеріальної та моральної зацікавленості виробників в переході на 

органічне виробництво та сприяння у створенні попиту та обізнаності 

споживача про переваги органічної продукції та місця її продажу в 

регіоні (рис.1).  

Базовим елементом системи адміністрування виробництва 

органічної продукції в регіоні є створення дієвої, логічно побудованої 

нормативно-правової бази, документи якої були б взаємозалежні та без 

протиріч. На основі нормативно-правового забезпечення органи 

обласного управління сільським господарством мають активно 

впливати на виробників за допомогою застосування системи 

організаційних адміністративних методів (інструкції, положення, 

регламенти та ін.) та оперативно-розпорядчих (наказ, розпорядження, 

заборона, вказівка тощо). Центральним елементом функціонування 

системи адміністрування є виконання регіональним органом 

управління сільським господарством функцій адміністративного 

менеджменту, таких як планування, організація, координація, 

мотивація, делегування, комунікації, контроль. Важливим елементом 

системи адміністрування є управлінські рішення.  
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Рис. 1 Система адміністрування виробництва органічної  

продукції в регіоні 

 

З наведеного рисунку можна зробити висновок, що саме 

рішення є чинником впливу на виробників, оскільки за їх допомогою 

інформація доносяться до виробників з метою забезпечення виконання 

державної політики у сфері виробництва та реалізації органічної 

продукції. Відповідно до проведених досліджень та виявлених 

проблем виробництва органічної продукції в Житомирській області 

перспективними напрямами, що забезпечать його розвиток в регіоні, 

вбачаємо: 1) Дієвість системи нормативного забезпечення на 

державному рівні, що передбачала б мотиваційні основи і вигоду від 

переходу від традиційної системи до органічного виробництва та 

забезпечення інформованості споживачів про доцільність придбання 

цієї продукції, місця продажу та маркування; 2) Акцент на органічне 

виробництво в рамках Житомирської області, зокрема на рівні 

обласної державної адміністрації, а саме департаменту 

агропромислового розвитку (створення офіційного списку виробників 

органічної продукції та розміщення його на сайті) та сприяння у 

проведенні реклами такої продукції, проведенні семінарів для інших 

виробників щодо консультування з досвідченими фахівцями та 

науковцями; 3) Забезпечення активної співпраці науковців з 

Нормативно - правове забезпечення органічного 

виробництва на державному рівні 

Функції органу 

державного 

управління 

виробництвом 

органічної продукції 

в регіоні 

Методи 

адміністративного 

управління 

органічним 

виробництвом у 

регіоні 

 

Прийняття 

управлінських 

рішень 

Виробники органічної продукції регіону 



 444 

виробниками в рамках написання бізнес-планів, обґрунтування 

проведення агротехнічних заходів тощо. 

Отже, проведені дослідження дають змогу зробити висновок 

про значні можливості регіону впроваджувати органічне виробництво. 

Для цього існує потреба удосконалення нормативно-правової бази, 

формування матеріальної зацікавленості виробників виготовляти 

органічну продукцію та попиту у споживачів на цей вид продукції.  
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СТАН СВІТОВОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ОРГАНІЧНОГО 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 

К. М. Кащук, асистент 

Житомирський національний агроекологічний університет 

kaschuck.katerina@yandex.ua 
 

Наразі органічне сільське господарство отримало найбільший 

розвиток з-поміж інших альтернативних систем землеробства та 

практикується майже у 160 країнах світу. У більшості країн світу вже 

функціонує ринок продукції органічного сільського господарства зі 

сформованими економічними відносинами між її операторами: 

товаровиробниками, переробкою, експортерами та імпортерами 

органічної продукції. Упродовж останнього десятиліття площа 

органічних сільськогосподарських угідь у світі збільшилася в 2,5 рази, 

а обсяг роздрібної реалізації органічної продукції на внутрішніх 

ринках різних країн – у 3,3 рази.  

Слід зазначити, що в найбільш несприятливі періоди світовий 

органічний ринок виявився більш стійким і випереджаючим у своєму 

розвитку порівняно зі звичайним продовольчим ринком. Відтак, в 

2008–2009 рр. обсяг роздрібної реалізації всіх продуктів харчування в 

світі скоротився на 0,6 %, тоді як продаж органічної продовольчої 

продукції збільшилися на 5 %. 

У розвинених країнах продовжує зберігатися висока активність 

в галузі розвитку ринку продукції органічного сільського 

господарства. У США темп зростання роздрібної реалізації органічних 

продуктів харчування в 2006–2012 рр. становить 10,8 %, а всієї 

продовольчої продукції – тільки на 2,6 %. У Фінляндії приріст площ 

органічних сільськогосподарських угідь за період з 2010 р. по 2012 р. 

склав 21,2 %.  

З країн, що розвиваються, найбільшого прогресу в галузі 

розвитку ринку продукції органічного сільського господарства досягла 

Індія, де за лише два роки (з 2010 по 2012) площі органічних 

сільськогосподарських угідь збільшилися в 2,6 рази, а обсяг реалізації 

органічної продовольчої продукції – в 3,8 рази. Проте ці країни самі 

органічну продукцію практично не споживають, а лише виконують 

функцію постачальників на світовий ринок органічної продукції [2].  

У структурі органічних продуктів харчування в більшості країн 

домінують свіжі овочі та фрукти. Вони займають провідні позиції в 

споживанні органічних продуктів харчування в Канаді (41 %), США 

(39 %), Німеччині (18 %), Франції (17 %), Великобританії (23 % – 
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друге місце). Другу позицію в цілому займають молоко і молочні 

продукти. У США, Німеччині та Франції їх питома вага становить по 

16 % у кожній країні. У Великобританії, де вони займають перше 

місце, вона досягає 31 %. 

Найбільші площі сільськогосподарських угідь з органічною 

продукцією в загальній площі сільськогосподарських угідь мають 

Австрія (19,7 %), Швеція (14,1 %) та Естонія (12,5 %). Водночас частка 

органічної продукції у загальному об‘ємі роздрібної реалізації 

продуктів харчування найбільша у Данії (7,2 %), Австрії (6,0 %) та 

Швейцарії (5,7 %). У 2010 р. за рівнем витрат населення на придбання 

органічної продукції перші три місця зайняли також Швейцарія, Данія 

та Австрія [3]. 

Органічний сектор продовжує демонструвати позитивні 

показники неухильного зростання, незважаючи на економічний спад у 

більшості розвинених країн. У майбутньому більшість органічних 

виробників, які мають якісну продукцію і налагоджену систему збуту, 

продовжуватимуть нарощувати своє виробництво. Такі країни, як 

Україна, що швидко розвиваються в ролі основних органічних країн-

експортерів (особливо зернових і бобових культур), мають великі 

можливості для збуту власної продукції до більш ніж 100 країн світу, 

отримуючи додатковий прибуток [1].  

В Україні розвиток ринку органічної продукції сільського 

господарства значно відстає від аналогічного ринку розвинутих країн 

через практичну повну відсутність державного регулювання. Наразі 

він в значній мірі залежить від імпорту і орієнтований практично 

повністю на забезпечення заможних верств населення мегаполісів. 

Основними аргументами на користь розвитку ринку продукції 

органічного сільського господарства в Україні належать:  

 підвищення якості продукції, що споживається; 

 забезпечення сталого розвитку сільських територій; 

  розширення можливостей інноваційного розвитку; 

 поява нових можливостей підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників в умовах членства в СОТ (включаючи резерви 

зеленою і блакитною кошиків);  

 диверсифікація експорту. 

Для ефективного розвитку вітчизняного ринку продукції 

органічного сільського господарства при Міністерстві аграрної 

політики та продовольства України на правах департаменту доцільно 

створити Центр розвитку ринку продукції органічного сільського 

господарства, який займатиметься розробкою органічних стандартів, 

акредитацією та контролем сертифікуючи організацій, моніторингом 
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ринку органічної продукції, наданням інформаційно-консультаційних 

послуг операторам ринку, формування та вдосконалення напрямків 

фінансової підтримки органічних товаровиробників. 

За умов, коли органічне сільське господарство та ринок 

органічної продукції на міжнародному рівні вже розглядаються як 

фактори сталого розвитку, для України, відкриваються можливості для 

об‘єктивної оцінки необхідності розвитку ринку органічної продукції з 

урахуванням специфіки соціально-економічної та екологічної ситуації 

в регіонах, накопиченого зарубіжного досвіду в галузі державного 

регулювання органічного ринку з метою формування і розвитку 

власної державної політики в цій сфері. 
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Щороку навантаження на довкілля зростає, особливо у 

сільському господарстві. Дана галузь є не лише забрудником, але й 

потерпає від антропогенного впливу різних сфер діяльності. Тому 

доцільність впровадження органічного виробництва зумовлена, 

насамперед, необхідністю покращення екологічного стану 

навколишнього природного середовища та здоров‘я населення. 

Україна є країною з потужним аграрним сектором економіки. 

70% всієї площі держави займають землі сільськогосподарського 

призначення. Тому стверджуємо, що тут є всі передумови виробництва 

органічної сільськогосподарської продукції. Відтак, дослідження умов 

формування попиту на дану продукцію є релевантним до вимог часу. 

Питаннями виробництва органічної продукції сільського 

господарства займалися Н. В. Зіновчук, Л. Є. Купінець, О. В. Скидан, 

О. В. Ходаківська та ін. науковці. Проте дослідження процесу 

формування попиту на органічну продукцію через призму екологічної 

освіти споживача потребує більш детального аналізу. 

Метою дослідження є вивчення впливу екологічної освіти на 

формування попиту на органічну продукцію. У процесі написання 

статті використовувалися сучасні загальнонаукові та спеціальні 

методи дослідження. Зокрема, метод соціологічного дослідження 

використано для визначення основних критеріїв, якими керуються 

споживачі, купуючи товари, зокрема органічну продукцію. 

Абстрактно-логічний метод дозволив виявити умови підвищення 

екологічної свідомості населення України. 

Очевидно, що процес усвідомлення людиною наявності прямої 

залежності між станом її здоров‘я та якістю життя від екологічної 

ситуації в регіоні проживання, є поступовим. В більшій мірі швидкість 

цього процесу залежить від рівня екологічної освіти населення. Адже 

для екологічно освічених споживачів характерними є прагнення до 

здорового харчування, а також поведінка, направлена на щоденне 

вживання заходів по збереженню довкілля. 

Однак, не зважаючи на те, що більшість споживачів, за їх 

словами, занепокоєні наявністю численних екологічних проблем, 

більшість з них все ще залишаються недостатньо екологічно 



 449 

поінформованими. Тому, в останні роки в Україні з‘явилася низка еко-

проектів, спрямованих на збереження довкілля, мінімізацію 

негативного впливу людей на довкілля та донесення до населення 

екологічної інформації. Наприклад, успішно працює всеукраїнська 

громадська організація «Зробимо Україну чистою», метою якої є 

покращення якості життя людей простими діями, зокрема шляхом 

прибирання сміття. Щороку організація проводить масштабні 

всеукраїнські акції з прибирання місць відпочинку, у яких беруть 

участь понад 200 тис. волонтерів із 400 населених пунктів України. Ще 

один приклад екологічного проекту: «Торба – Природі» – це 

ініціатива, спрямована на зменшення обсягів використання 

пластикових пакетів, шляхом стимулювання покупців користуватися 

багаторазовими еко-торбами. 

Споживачі не однаково сприймають екологічні складові та 

характеристики товарів. Так, дослідження, проведені у 2011-2012 рр., 

демонструють, що, на думку респондентів, екологічно безпечні 

вирощування та переробка продукції відносяться до першої 

пріоритетної групи, упаковка продукції та переробка відходів її 

виробництва – до другої групи, а енерго- і ресурсозберігаючі 

технології та формування відповідних маршрутів товароруху – до 

третьої, найменш важливої для них групи. 

Крім того, споживачі досить скептично ставляться до інформації 

щодо екологічних характеристик продукції, яка надходить до них 

безпосередньо від виробника. Адже серед чинників, що стримують 

споживання екологічно безпечної (органічної) продукції, одним з 

перших є низька довіра респондентів до того, що така продукція 

дійсно не містить шкідливих хімічних речовин. Така ситуація, на нашу 

думку, зумовлена з одного боку відсутністю у населення достатньої 

інформації щодо специфіки виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції, та особливостей її сертифікації, та з 

іншого – збільшенням загального рівня незадоволення якістю 

продуктів харчування, що споживаються. 

Це означає, що товаровиробник повинен не тільки переконати 

споживача, що продукт має певні екологічні властивості, але ще й 

розповісти, яким чином відрізнити еко-продукт від звичайних 

аналогів. Адже, за даними досліджень, лише 8,9 % споживачів 

вважають, що вивчивши дані на упаковці, можливо отримати та 

перевірити інформацію щодо якості продукту. Стосовно джерел 

інформації, дані про екологічні властивості продукції з яких 

респонденти вважають найбільш достовірними, то опитані найчастіше 

обирали два: власний досвід (25 %) та телебачення (24 %). Решті 
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джерел інформації було відведено приблизно однаковий відсоток 

довіри. Зокрема, достовірною є інформація, отримана з Інтернету та 

статті фахівців в спеціалізованих виданнях (по 15 %) тощо. 

За оцінками експертів, частка населення України, що готова 

купувати органічну продукцію (що є дорожчою за звичайну) складає 

лише 1% жителів середніх міст та близько 5% – великих. Відтак, за  

даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

приблизно 70% українських виробників постачає органічну продукцію 

за кордон, а близько 20 % продукції реалізовується на вітчизняному 

ринку як звичайна [2, с. 4]. Така ситуація спричинена, на нашу думку, 

низькою екологічною свідомістю нації. Тому одним із пріоритетних 

напрямів процесу розвитку органічного сільського господарства має 

стати підвищення екологічної свідомості жителів нашої країни. Наразі 

важливо донести до населення інформацію, що органічне сільське 

господарство та його продукція забезпечують реальну вигоду для 

навколишнього природного середовища та здоров‘я споживачів. 

Одним із шляхів підвищення екологічної поінформованості 

нації, на нашу думку, є створення і просування web-сайтів 

екологічного спрямування. На таких інтернет-ресурсах мають 

міститися дані щодо екологічного стану регіонів держави, та чим 

загрожує населенню забруднення того чи іншого об‘єкта природи. 

Наразі найбільш інформаційними вважаються освітні портали 

Environmental Leader, EcoLife, Еcologysite тощо, а також сайти 

незалежних природоохоронних організацій, зокрема таких відомих як 

WWF та GreenPeace. Останні регулярно публікують результати 

комплексних екологічних перевірок, рейтинги виробників щодо їх 

ставлення до проблем довкілля тощо.  

Також не менш важливим є висвітлення інформації про 

виробників органічної продукції та території, де вирощується 

сировина. В Україні інформаційну підтримку споживачів органічної 

продукції найкраще здійснюють дві організації «Федерація 

органічного руху України» та сертифікаційний орган «Органік 

стандарт». Обидві організації здійснюють спроби контролю за 

дотриманням правил та вимог органічного агровиробництва. Зокрема, 

друкують інформаційні матеріали на власних web-сайтах, 

організовують прес-конференції, де розповідають широкому загалу 

про випадки неправдивих заяв виробників. 

Ще одним способом підвищення екологічної свідомості 

населення є регулярне проведення конференцій та бесід робітниками 

екологічного спрямування. Такі заходи проводяться із учнями 

студентами та працівниками. Метою є висвітлення та роз‘яснення 
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корисності органічної продукції та важливості покращення 

екологічного стану довкілля. Слухачі мають дізнатися про шкоду 

забруднюючих речовин для здоров‘я людини. Таким чином 

з‘ясовується, що фактично переплата за органічність продукції 

компенсується покращенням здоров‘я.  

Наступним чинником поширення екологічної інформації серед 

населення є соціальна реклама. Соціальна реклама є дуже складним і 

тонким інструментом впливу на суспільство. Термін «соціальна 

реклама», по-суті, є дослівним перекладом з англійської public 

advertising. Як правило, на Заході дане поняття передбачає оплачені 

суспільними некомерційними інститутами або в їхніх інтересах 

рекламні заходи, що умовно можна поділити на три категорії: 

інформаційні (повідомляють одержувачів рекламного матеріалу про 

екологічні проблеми, які існують чи можуть виникнути в певному 

регіоні чи світі в цілому); спонукальні (мотивують одержувачів 

рекламного повідомлення вчиняти певні дії для того, щоб запобігти 

виникненню чи погіршенню екологічних проблем); рекомендаційні 

(інструктують одержувачів рекламного повідомлення які саме дії 

зможуть мінімізувати негативний вплив на довкілля). Соціальна 

реклама спрямовується на пропаганду позитивних для окремого 

індивіда і суспільства явищ, бере активну участь у екологічній освіті 

населення. Таким чином, спільне запровадження бізнесом та 

громадськими організаціями інформаційно-освітніх екологічних 

рекламних компаній зможе позитивно вплинути на формування 

попиту на органічну продукцію.  

Встановлено, що рівень готовності населення купувати 

екологічно чисту продукцію сільського господарства є надзвичайно 

низьким. Відтак, провівши дослідження можна констатувати, що на 

формування попиту на органічну сільськогосподарську продукцію 

впливає рівень екологічної освіти споживачів. Адже сьогодні головна 

проблема товаровиробників полягає в тому, щоб переконати 

споживачів, що екологічні властивості продукту – це достатньо 

серйозний аргумент для здійснення покупки товару, що коштує 

мінімум на 50% дорожче аналогів. Для підвищення екологічної 

свідомості населення ми пропонуємо використовувати соціальну 

рекламу, Web-сайти з екологічною інформацією, а також екологічно 

спрямовані конференції та бесіди з учнями, студентами, працівниками. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ  

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Войткевич Н.О. аспірант 

Полтавська державна аграрна академія 

nadin.vi@mail.ru 
 

За останні декілька років значно зріс попит на органічну 

продукцію, як для експорту, так і для внутрішнього ринку. Із 

прийняттям Закону України, який було ухвалено 3 вересня 2013 року 

«Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції 

та сировини», зроблено перший крок до державної  підтримки 

органічного сільського господарства в Україні. З посиленням 

екологічного руху для споживача стають більш відомими органи 

сертифікаційного контролю (Органік Стандарт, IMO control) та 

стандарти приватного (BIOsuisse, Bioland), національного 

(USDAORGANIC, BIOLOGIQUE CANADA) та міжнародного 

(Demeter, знак евро листа) рівнів. 

Проведене соціологічне опитування в м. Полтава (260 

респондентів віком від 18 до 67 років), метою якого було дослідження 

обізнаності жителів про екологічно безпечну продукцію та вплив її на 

здоров‘я людини, показало, що більшість респондентів ідентифікують 

органічну продукцію як таку, що не містить ГМО та при її виробництві 

не використовуються шкідливі препарати. Більшість респондентів 

усвідомлюють, що продукти харчування мають великий вплив на 

здоров‘я. Найважливішим при купівлі продуктів харчування для 55% 

респондентів є те, що товар є знайомим, смачним і корисним. 55% 

респондентів готові платити на за екологічну продукцію 21-50% 

більше (рис. 1-4). 
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Рис. 1. Відповіді респондентів на питання «Що таке органічна 

продукції ?» 
 

1 варіант – екологічна продукція  не містить ГМО, не 

використовуються шкідливі препарати  при вирощуванні  рослин; 

2  варіант – продукція, вирощена сільськими жителями; 

3 варіант – точно не можу дати відповідь, але напевне корисніша 

для здоров‘я. 

 

 
Рис. 2. Відповіді респондентів на питання «На Вашу думку, чи 

великий вплив мають продукти харчування на здоров’я ?» 
 

1 варіант – дуже мають великий  вплив; 

2 варіант – якимсь чином впливають, але їм все, що подобається; 

3 варіант – ніяк не впливають. 

 

 
Рис. 3. Відповіді респондентів на питання «Що для Вас 

найважливіше при купівлі продуктів харчування ?» 

 

1 варіант – знайомий товар, смачний і корисний для мене продукт; 

2 варіант – низька, доступна ціна; 

3 варіант – маркування «екологічний продукт». 

 

 
 

Рис. 4. Відповіді респондентів на питання «На скільки більше Ви 

готові платити за екологічну продукцію ?» 
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1 варіант –  на 10-20%; 

2 варіант – на 21-50%; 

3 варіант – на 51- 100%. 
 

За даними соціологічного опитування можемо робити висновки 

про готовність людей до споживання екологічно безпечної продукції. 

Громадяни шукають представників та місця реалізації органічної 

продукції. Але на даному етапі розвитку органічного сектору існує 

неповна довіра до виробників, які можуть маркувати продукцію під 

назвою «біо», «еко» невідповідної якості.   

Для вирішення питань прискорення розвитку органічного 

сектору в Україні необхідна більш активна участь держави у цьому 

процесі, продовження та посилення співпраці з іноземними 

організаціями для ефективного обміну досвідом. Досить великий 

вплив на усвідомлення екологічного вибору суспільством мають ЗМІ, 

екологічні проекти культурно-духовного значення, в ключі яких стоїть 

популяризація програм «Органічне землеробство», «Екологічна 

продукція».  

 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 
 

Є.В. Гаваза, аспірант 

ННЦ „Інститут аграрної економіки‖ НААН 

zh710@mail.ru 
 

На ринку сільськогосподарської продукції та продовольства 

представлено багато взаємозамінної продукції, тому з‘являється 

потреба у забезпеченні конкурентних переваг, які допоможуть 

утримати цінність продукції на прийнятному для споживача рівні. 

Привабливість продукції визначається можливістю придбання, ціною, 

якістю, упаковкою, терміном придатності, маркою підприємства, 

рівнем екологічної безпеки. Нині все більше споживачів турбується 

про здоров‘я і тому вибирають якісну та екологічно безпечну 

продукцію, якою є органічна продукція. 

Органічним може називатися продукт, вирощений на основі 

стандартів органічного землеробства в екологічно чистих умовах і не 

здатний нанести шкоди навколишньому середовищу в процесі 

виробництва, споживання й утилізації. Це натуральний продукт, 

виготовлений з використанням альтернативних сільськогосподарських 

технологій, в якому суворо регламентуються район походження і 

безпека споживання (рис. 1). 
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Рис. 1. Основні характеристики органічних продовольчих 

продуктів  
Джерело: [2, 3] 

 

Існує також визначення: «Органічні продукти вироблені 

відповідно до певних стандартів, передбачають, що вони були 

вирощені без використання пестицидів і мінеральних добрив. Такий 

продукт визначають три параметри: екологічно чиста сировина, 

екологічно чисті інгредієнти і технологічний процес». В.Д. Малигіна 

вважає, що «органічні продукти – це продукти ексклюзивної 

екологічної чистоти, що пройшли сертифікацію, яка засвідчує 

відповідність всіх ланок виробництва «органічних продуктів» суворим 

вимогам, в число яких включається відмова від використання хімічних 

добрив і пестицидів, регуляторів росту, методів генної інженерії» [1]. 

Узагальнене визначення поняття органічної продукції 

сформульовано І. Родейлом: «Продукти, що вирощені без пестицидів, 

штучно виготовлених мінеральних добрив, на ґрунті, вміст гумусу в 

якому збільшено шляхом внесення органічних речовин, вміст 

мінералів в якому збільшено шляхом внесення природних мінеральних 

добрив; не були оброблені консервантами, гормонами, антибіотиками і т.д.».  

В науковій літературі теоретичного підґрунтя ринку органічної 

продукції майже не розроблено. На відміну від таких понять 

„органічне сільське господарство‖, „органічне виробництво‖ та 
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„органічна продукція‖, теоретико-методологічні основи формування та 

розвитку ринку органічної продукції залишаються малодослідженими. 

Ринок органічної продовольчої продукції є складовою ринку 

сільськогосподарської продукції та продовольства в цілому, та зокрема 

окремих ринків сільськогосподарської продукції та продовольства 

(ринку зерна, м‘яса, молока тощо). Сьогодні для кожного виду 

сільськогосподарської продукції та продовольства розроблені 

стандарти, згідно яких дана продукція виробляється як органічна. 

Особливість ринку органічної продукції полягає в тому, що його 

можна розглядати як сегмент окремо взятого продовольчого ринку 

(наприклад, молоко органічного виробництва на ринку молока та 

молокопродукції), так і як відокремлений ринок із своїми 

особливостями функціонування, які, загалом, багато в чому 

переплітаються із механізмом та особливостями функціонування 

ринку аналогічного виду продукції традиційного виробництва. Окремі 

дослідники наголошують на тому, що ринок органічної продукції 

входить до ринку екологічно чистої продукції та до ринку екологічно 

чистих товарів та послуг [4]. Однак ми розглядаємо ринок органічної 

продукції саме як частину ринку сільськогосподарської продукції та 

продовольства. 

Ринок органічної продукції займає особливий сегмент на ринку 

сільськогосподарської продукції та продовольства. Продукція, що 

представлена цьому ринку відповідає чітким стандартам, а тому 

виділяється з поміж іншої продукції вищою якістю і безпечністю 

продукції, а відповідно і вищою ціною. Як зазначають окремі науковці, 

ринок органічної продукції є „нішевим ринком‖, тобто таким, що 

займає певну невелику частку на ринку сільськогосподарської 

продукції та продовольства, а продукція, представлена на ньому, 

вирощена на найякісніших ґрунтах та не містить небезпечних речовин. 

Ринок органічної продукції є ринком, що охоплює певну 

частину кожного з окремих продовольчих ринків, тобто є 

міжгалузевим. Він займає незначну частку ринку 

сільськогосподарської продукції та продовольства навіть в економічно 

розвинених країнах. Ринок органічної продукції – це система 

економічних та правових відносин і господарських зв‘язків у сфері 

виробництва, транспортування, зберігання та реалізації органічної 

продукції. Це особливий ринок, який гарантує покупцям високу якість 

продукції. Він характеризується особливостями, пов‘язаними із 

технологією виробництва, переробки, зберігання, процесом 

сертифікації, каналами збуту тощо. Ринок органічної продукції можна 

визначити і як вид господарської діяльності, пов‘язаної з 
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виробництвом і реалізацією органічних продуктів. Поняття «ринок 

органічної продукції» характеризує як умови, так і процес реалізації, 

що має певний економічний зміст і включає сукупність економічних 

відносин. Структура ринку органічної продукції представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура ринку органічної продукції 

 

Джерело: власні дослідження 
 

Ринок органічної продукції характеризується різкими 

коливаннями – з періодами підвищеного попиту і недостатньої 

пропозиції, і навпаки – зі значною пропозицією і низьким попитом. 

Тому завданням виробника є співробітництво з різними групами 

покупців з метою отримання достатньої інформації про продукцію, на 

яку росте незадоволений попит, про вимоги до якості продукту, так як 

зростання рівня якості життя спонукає населення купувати органічну 

продукцію.  

Виробництво органічної продукції є практичним втіленням в 

аграрній сфері концепції сталого розвитку, сприяючи гармонізації 

економічного зростання, соціального розвитку і захисту довкілля як 

взаємозалежних та невід‘ємних елементів стратегічного розвитку 

держави. В результаті досягається синергетичний ефект, як сукупність 

основного (органічні продукти харчування) та побічного продуктів 

(екологічні, соціальні та медичні блага, які створюються в процесі 
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виробництва). (рис. 3.). 
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Рис. 3. Органічне виробництво як складова сталого розвитку 

 

Джерело: власні дослідження 

 

Органічному виробництву іноді приписують неспроможність  

забезпечення населення високоякісним продовольством, сировиною та 

іншими продуктами в достатніх обсягах, хоча продовольча і 

сільськогосподарська організація ООН «ФАО» заперечує дану точку 

зору [5]. Звичайно, ідея про можливість повної заміни традиційного 

виробництва органічним виглядає доволі утопічною, однак цілком 

реальними виглядає досягнення наступних індикаторів у 

довгостроковій перспективі: подальше зростання обсягів органічного 

виробництва і доведення частки ринку органічної продукції до 10-20 % 

від ринку сільськогосподарської продукції та продовольства; 

вдосконалення стандартів виробництва традиційної 

сільськогосподарської продукції в напрямку екологізації. 

Перехід сільськогосподарських товаровиробників на органічне 

виробництво може бути реалізованим лише за умови усвідомлення 

ними переваг органічного виробництва порівняно з традиційним. 

Органічне виробництво швидше має переваги у цілому для 

суспільства, а не для окремо взятого виробника. Тому для 

забезпечення ефективності органічного виробництва необхідна 
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державна фінансова підтримка з метою економічного стимулювання 

впровадження органічного виробництва, надання податкових, 

кредитних пільг та інших преференцій.  

Таким чином, ринок органічної продукції є складною, 

недостатньо вивченою системою. Специфічність об‘єкту ринку – 

органічної продукції, вимагає особливих, дещо видозмінених 

(порівняно з ринками традиційної продукції) підходів до проблем 

ціноутворення, розбудови інфраструктури ринку, підвищення 

конкурентоспроможності даної продукції. Розвиток цього ринку є 

пріоритетним у новому тисячолітті, адже продукція, представлена на 

ньому, на всіх стадіях свого життєвого циклу не завдає шкоди 

навколишньому середовищу і людині та сприяє сталому розвитку. 
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його розвитку. Окрім того, в даний час оцінка ґрунту за показником її 

впливу на ріст і продуктивності рослин вважається недостатньою. Для 

його характеристики необхідно залучати більш широкий комплекс 

показників та критеріїв, що знаходяться у взаємозв‘язку і 

взаємозалежності між собою. Якісний (здоровий) ґрунт повинен, поряд 

із забезпеченням продуктивної складової, зберігати якість 

навколишнього середовища і не загрожувати здоров‘ю людей. Однією 

з цілей органічного землеробства є підтримання і розвиток якості 

ґрунту, його родючості. Це забезпечується залежністю фермера від 

нього і, навпаки, стан ґрунту залежить від фермера та обраного ним 

методу господарської діяльності [1].  

Для виявлення придатних до органічного землеробства 

сільськогосподарських угідь необхідна їх оцінка у спеціалізованій 

лабораторії. За результатами лабораторного аналізу визначаються 

фізичні, хімічні та біологічні властивості ґрунту, забрудненість 

важкими металами, радіонуклідами, пестицидами, нітратами. Потім ці 

результати наносяться на карту, що дозволяє виробникам визначитися 

з технологічними особливостями процесу виробництва. 

На сьогодні районування території України щодо її придатності 

до вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції 

було здійснено В.І. Кисілем [2]. Так, регіони України поділяються на 

непридатні, обмежено придатні та придатні для ведення органічного 

виробництва (рис. 1). 

Окремі питання структурування областей України за видами 

органічного виробництва здійснено Т.О. Чайкою. У загальній кількості 

всіх сертифікованих проектів органічного виробництва у 2013 р. 

найбільшою є частина таких видів діяльності як рослинництво (33,6%), 

переробка (24,8%), торгівля (16,4%) і заготівля дикорослих рослин 

(7,1%). Іншими видами органічного агровиробництва займається 

незначна частка операторів ринку органічної продукції: виробництво 

добрив та засоби захисту рослин – 9 проектів (4%), тваринництво – 8 

(3,5%), бджільництво – 4 (1,8%). 

Рослинництво найбільш розвинуто у Київській (18,4%), 

Херсонській (10,5%), Чернігівській (9,6%), Харківській (8,4%), Вінницькій 

(9,2%) областях, що відповідає спеціалізації сільського господарства 

регіонів. При цьому сільськогосподарські землі Херсонської області, за 

дослідженнями В. Кисіля [1], придатні для вирощування екологічно 

чистої продукції, Миколаївської області – придатні на 40%, Харківської – 

придатні не більше, ніж 30%, Вінницької області – обмежено придатні 

приблизно на 60%, Чернігівської області – обмежено придатні на 50% 

(рис. 1). В Київській, Чернігівській і Житомирській областях 
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сільськогосподарські землі є лише до 30% обмежено придатними для 

вирощування екологічно чистих зернових культур.  

 
Рис. 1. Придатність території України для вирощування 

екологічно чистої сільськогосподарської продукції 
 

Джерело: дані [2]. 

 

З метою переробки органічної продукції сертифіковано 56 

проектів у 21 області України. При цьому вони, головним чином, 

сконцентровані у Київській (17,9%) і Херсонській (16,1%), областях. 

Торгівля, експорт та імпорт, як вид діяльності в органічному 

виробництві, має свої особливості, відмінні від процесу виробництва, 

оскільки в останньому головну роль відіграють природно-кліматичні 

умови. Для торговельних умов головним фактором розвитку є 

географічне розташування та налагодженні шляхи збуту органічної 

продукції (головним чином, експорт).  

Так, Київська область, в якій сертифіковано 27% проектів з 

торгівлі органічною продукцією та 30% – з експорту (імпорту), має 

розвинуту дорожньо-транспортну мережу. Херсонська область, в якій 

знаходиться 21,6% проектів з торговельної діяльності органічною 

продукцією відповідно до стандартів EU Organic і NOP, завдяки 

виходу у Чорне море може експортувати органічну продукцію до 

Турції (сертифікуючій орган ЕТКО контролює 88,9% виробників). 
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Подібні можливості є у Автономної Республіки Крим (вихід у Чорне 

море), Закарпатській, Івано-Франківській та Рівненській областях 

(кордон зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Білорусією). 

Заготівлею органічних дикорослих рослин в Україні займаються 

16 виробників з 10 областей, з яких у: гірській місцевості – 6, зоні 

Лісостепу – 5, Поліссі – 3, Степу – 2. Більше 90% продукції 

експортується у європейські країни у свіжому, сушеному або 

замороженому вигляді: чорниця, ожина, малина, лісова полуниця, 

смородина, бузина, гриби, волоські горіхи, лікарські трави, фіточаї 

тощо. Переробкою дикорослих рослин займаються 5 виробників у 

Київській, Закарпатській та Львівській областях.  

Тваринництво за органічними стандартами представлено у 

Київській і Чернігівській (по 2 виробника), Вінницькій, Волинській, 

Львівській і Тернопільській областях (по 1 виробнику). Добрива та 

засоби захисту рослин для органічного агровиробництва виробляються 

у Житомирській (6 виробників), Київській і Донецькій областях, 

Автономній Республіці Крим (по 1 виробнику). Бджільництво 

сертифіковано в Автономній Республіці Крим (2 виробника), Одеській 

та Чернігівській областях (по 1 виробнику). 

Таким чином, дослідження Т.О. Чайки показали, що за останні 3 

роки у 2 областях України зникли виробники органічної продукції: 

Запорізькій – 4 оператори, що спеціалізувалися на переробці, Сумській 

– 2 оператори за напрямом рослинництво та 1 – заготівля дикорослих 

продуктів. У Луганській області виробники органічної  

сільськогосподарської продукції взагалі відсутні. Це пов‘язано з 

несприятливими екологічними умовами, які обумовлені 

розташуванням на території області 1500 підприємств та установ 

вугільної, металургійної, машинобудівної, хімічної, нафтохімічної 

енергетичної промисловості. На ці підприємства приходиться 

приблизно 80% викидів забруднюючих речовин в атмосферу, тоді як їх 

частка не перевищує 11% від загальної кількості. 

Сільськогосподарське освоєння Луганської області значно вище, ніж в 

цілому в Україні і складає більше 80%.  

Це порушило екологічну рівновагу між окремими видами угідь 

– лугами та пасовищами, ріллею, лісами, болотами і водними 

екосистемами. З метою поліпшення стану земель в області розроблена 

«Програма еколого-ландшафтної системи землеробства в Луганській 

області на період до 2010 року», згідно з якою передбачалося 

скорочення площі ріллі на 313 тис. га, які мають на схилах більше 5
0
 

[5]. 
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На нашу думку, практика ведення сільського господарства в 

Україні свідчить про зниження врожайності та валових зборів продукції 

рослинництва, що свідчить про відсутність системного підходу – 

врахування погодних умов, ґрунтової родючості, технології обробітку 

сільськогосподарських культур за територіями, дотримання сівозміни та 

відновлення родючості ґрунту. Це свідчить про необхідність 

диференційованого використання природних і біологічних ресурсів 

землеробства в умовах зростаючого дефіциту вологи та ґрунтової 

родючості. 

Отже, підвищення рівня екологічної стійкості земельних ресурсів 

можливо через оптимізацію їх структури в системі агроекологічного 

районування, яке, на нашу думку, являє собою територіальну 

диференціацію з урахуванням ресурсів сільськогосподарського 

виробництва та стану природного середовища з метою виявлення 

шляхів і методів стабілізації та покращення екологічної ситуації на тій 

чи іншої території. 

При агроекологічному районуванні виникає необхідність оцінки 

дії факторів природного середовища не тільки на види 

сільськогосподарських рослин, що вирощуються, а й на шкідливі для 

них види фауни та флори. Так, в історії сільського господарства 

достатньо прикладів, коли сільськогосподарська культура не отримувала 

поширення в найсприятливіших для неї ґрунтово-кліматичних умовах 

через масове ураження хворобами та шкідниками. Тому знання 

«біологічного оптимуму» потенційно шкідливих або, навпаки, корисних 

для тієї чи іншої культури видів є дуже важливим при вирішенні питань 

агроекологічного районування територій. 

При агроекологічному районуванні необхідно використовувати 

можливості географічної та біологічної взаємокомпенсації за рахунок 

виділення територій гарантованого та ризикованого виробництва 

сільськогосподарської продукції, оптимізації співвідношення кормової 

бази та видової структури тваринництва в кожній ґрунтово-кліматичній 

зоні, вибору культур і сортів-замінників тощо. 

Таким чином, подальший розвиток органічного виробництва в 

аграрному секторі економіки не можливий без науково-обгрунтованого 

агроекологічного районування територій, визначення пріоритетних 

сортів сільськогосподарських культур і використання ресурсо-

зберігаючих технологій, враховуючих якісний стан ґрунту. 
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Протягом останніх років світовий рух органічного виробництва 

стрімко набуває поширення. В Україні його розвитком займаються 

Федерація органічного руху України, Асоціація ―Чиста Флора‖, 

Об'єднання ―Полтава-органік‖, Міжнародна Громадська Асоціація 

учасників біовиробництва ―БІОЛан Україна‖, Клуб органічного 

землеробства та багато інших організацій. Прийнято Закон України 

―Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції 

та сировини‖, який набрав чинності на початку січня 2014 року. 

Основним рушієм будь-якого ринку є попит. Саме тому 

туристичний сектор може відігравати важливу роль у розвитку 

органічного ринку в Україні. Адже він може збільшити попит на 

органічні продукти харчування, запропонувавши такі продукти своїм 

відвідувачам. З іншого боку, багато туристів вже знайомі з органічним 

харчуванням і самі спонукають туристичний сектор розширювати 

асортимент. 

http://organic.com.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%86%D0%9E%D0%9B%D0%B0%D0%BD
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Перспективним рішенням для аграріїв-виробників органічної 

продукції може стати агротуризм. Дана туристична пропозиція вперше 

була сформована у великих індустріальних країнах для міських 

жителів, які не мали родинних зв'язків у селах, але бажали відпочити 

там. Таким людям пропонували орендувати на літній період будинки у 

привабливих селах поблизу міст, де була можливість харчуватися 

екологічно чистими продуктами. Цим шляхом свого часу пішли 

розвинені країни Європи – і не прогадали. Сьогодні споживачі 

обирають агротуризм за екологічну безпеку, оскільки саме на екофермі 

існує можливість відслідковувати весь процес виробництва органічної 

продукції. 

На хвилі агротуризму вдосконалюються не тільки ферми, але і 

ринок органічних продуктів. Якісне харчування натуральними, 

свіжими органічними продуктами – це сильна сторона і конкурентна 

перевага агротуристичного підприємства. В даному контексті 

корисним для України може бути досвід європейських 

агротуристичних підприємств, що підтримують органічне 

виробництво (табл.1). 

Загалом агротуризм сьогодні підтримують 33 країни світу, 

об‘єднані рухом WWOOF (World Wide – можливості на органічних 

фермах). Це набір міжнародних програм, що дозволяють поєднати 

туризм з роботою в органічному сільському господарстві. Суть таких 

програм полягає в обміні праці на житло і харчування. Добровільний 

працівник працює на фермі 4-6 годин на день, в обмін на що фермер-

господар надає йому житло та харчування. При цьому ні фермер, ні 

доброволець не платять один одному. 

Основою розвитку агротуризму слугують ті ж принципи, на 

яких базується безпосередньо органічне виробництво. Відповідні 

принципи були прийняті в 2005 році Генеральною Асамблеєю IFOAM 

в Аделаїді (Австралія) з метою спонукання розвитку органічного руху 

та регулювання усієї різноманітності його програм і стандартів (рис.1). 

Слід констатувати, що наразі відсоток господарств, які 

займаються екологічним виробництвом, є не досить високим як в 

Європі, так і в Америці. Тобто існує певна ніша, яка може бути 

заповнена агропідприємствами, здатними ефективно поєднувати нові 

технології з біологічним землеробством в умовах світової 

продовольчої кризи [1; 2]. Зважаючи на це, в України є серйозна 

перспектива стати європейським центром розвитку ринку екопродукціі 

і екопослуг.  

Таким чином, використання органічних продуктів місцевого 

виробництва у харчуванні туристів є перспективним не тільки з точки 
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зору розвитку місцевого ринку, але і популяризації даних продуктів 

серед всього населення України і країн ближнього зарубіжжя. 

 

Таблиця 1 

Європейський досвід агротуристичних підприємств  

у популяризації органічної продукції [3] 
Країна Особливості 

Італія  винно-гастрономічні маршрути; 

 догляд за виноградною лозою, збирання винограду, 

виготовлення вина; 

 долучення до виготовлення домашніх макаронів; 

 збирання оливок і виготовлення оливкової олії; 

 оздоровчі й косметичні програми так званих beaty-farm — 

«ферм краси»; 

  випікання сільського хліба, участь у сироварному 

виробництві; 

 вирощування жаб (П'ємонт); 

 вирощування виноградних равликів (Ломбардія); 

 виготовлення трюфелів (Умбрія). 

Франція  вирощування винограду, участь у виготовленні вина, майстер-

класи з віджимання винограду ногами (долина Луари і провінція 

Бордо); 

 участь у процесі вирощування та збирання продукції з 

лавандових полів (Прованс); 

 приготування косметичних засобів по догляду за тілом та 

обличчям, натуральних засобів для фарбування волосся, мила 

ручної роботи з травами; 

 заготівля трав, квітів, овочів та виготовлення прянощів і 

приправ. 

Австрія  безпосередня участь туристів у вигоні худоби на альпійські 

луки; 

 збирання альпійських трав; 

  виготовлення молокопродуктів; 

 збирання лісових ягід. 

Фінлян-

дія 
 риболовля, приготування форелі на вогні; 

 збирання лісових ягід і виготовлення з них соків і варення; 

 заготівля кормів для коней, овець, оленів та ін. 

Болгарія  знайомство з автентичними методами ведення господарства: 

жнива вручну, доїння кіз і овець; 

 виробництво бринзи і сиру, закваска молока; 

 виготовлення трояндової олії. 
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Рис.1. Принципи органічного виробництва [4] 

 

На шляху розвитку цього процесу необхідно: 

 здійснити законодавче регулювання галузі, що допоможе 

сертифікувати технології як «органічні»;  

 сформувати єдиний понятійний апарат з основ ведення 

органічного сільськогосподарського виробництва; 

 вести активні переговори з фермерами про перехід на 

органічне сільське господарство; 

 здійснити державну підтримку цієї сфери. 
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В останні десятиліття ХХ ст. перед людством доволі гостро 

постала проблема виживання та подальшого існування. Ця проблема 

детермінована складним синтезом багатьох чинників, основними серед 

яких є значне вичерпання природних ресурсів, екологічна криза, 

несприятлива демографічна ситуація, голод і зубожіння в багатьох 

регіонах світу, соціальні конфлікти, війни. З огляду на це, зрозумілою 

стає необхідність розробки нової політики та стратегії, яка надасть 

змогу розв‘язати ці глобальні проблеми сучасності, запобігти 

погіршенню якості навколишнього природного середовища, 

забезпечити не тільки теперішнє, але і майбутнє покоління ресурсами, 

необхідними для задоволення його потреб. 

У червні 1992 р. в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) керівники 178 

країн світу та представники 1600 неурядових організацій взяли участь 

у Конференції ООН з навколишнього середовища й розвитку. Ця 

конференція відома і як саміт «Планета Земля». Результатом 

конференції стала Декларація, яка затвердила нову стратегію, що 

ґрунтується на парадигмі сталого розвитку й передбачає поєднання 

економічного зростання, соціального розвитку та захисту довкілля як 

взаємозалежних і взаємодоповнювальних елементів довгострокового 

розвитку [1]. 

 
Рис. 1. Триєдина концепція стійкого розвитку 

 

Джерело: [2]. 
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У 1997–1998 рр. в Україні були зроблені перші кроки до 

офіційного сприйняття всесвітньої стратегії сталого розвитку на 

національному рівні. До них можна віднести створення Національної 

комісії сталого розвитку при Кабінеті Міністрів України та прийняття 

Верховною Радою України «Основних напрямів державної політики в 

галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки», в яких законодавчо визначено 

пріоритети і стратегію гармонійного розвитку виробничого та 

природно-ресурсного потенціалу держави. 

Трансформаційні зміни в економіці й суспільстві мали як 

позитивні, так і негативні наслідки. Значне скорочення обсягів 

ресурсовитратного виробництва, структурні зміни в економіці сприяли 

зменшенню техногенного навантаження на навколишнє природне 

середовище, але мали негативні соціальні й демографічні наслідки, 

зокрема призвели до поширення масштабів бідності та депопуляції 

населення країни. Стало очевидним, що в аграрній сфері економіки 

необхідно здійснити низку макроекономічних перетворень, які 

передбачають впровадження екологічно прогресивних, адаптованих до 

місцевих умов технологій, реалізацію заходів з підвищення родючості 

ґрунтів. 

В умовах сьогодення дуже важливим є виконання завдання 

розвитку органічного сільського господарства, як одного з чинників 

сталого розвитку, що дає можливість владнати проблеми екологічного, 

соціального та економічного змісту. Об‘єктивною необхідністю є 

розгляд ролі та місця органічного землеробства в реалізації основних 

положень концепції сталого розвитку [3]. 

На сучасному етапі розвитку сільського господарства і в 

осяжному майбутньому рівень продовольчої безпеки, здоров‘я 

населення і рівень якості життя багато в чому визначаються новітніми 

альтернативними розробками у цій галузі, що також дасть змогу 

зберегти природні ресурси і, основного засобу виробництва – землі для 

наступних поколінь. Водночас недостатня кількість органічної 

продукції на ринку та значний потенціал дає можливість для 

розширення ніші органічної продукції та є стимулюючим чинником 

для сільськогосподарських товаровиробників щодо трансформації на 

органічні методи господарювання. 

Однак, незважаючи на сприятливі умови для переходу на 

органічну основу господарювання та позитивні зміни? яким сприятиме 

така трансформація, вітчизняні виробники не поспішають 

відмовлятися від звичної їм інтенсивної технології. Чинниками такої 
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ситуації є: 

– часткове фінансове забезпечення, що особливо необхідне на 

початкових етапах трансформації; 

– незадовільна поінформованість як про саму технологію, так і 

про переваги її застосування порівняно з традиційною; 

– низький рівень правового врегулювання сфер виробництва, 

переробки та обігу органічної продукції; 

– відсутність бажання піклуватися про навколишнє природне 

середовище. 

Усе це разом створює бар‘єр, який неможливо подолати 

самотужки виробнику чи об‘єднанню виробників. Лише за умови 

державної підтримки і чіткої політики в цій галузі, де органічне 

сільське господарство є чинником сталого розвитку, з метою 

збереження навколишнього природного середовища для наступних 

поколінь, а не просто технологї виробництва елітних продуктів для 

здорового харчування, є реальна можливість забезпечення 

масштабного та доволі стрімкого розвитку органічного сільського 

господарства. Важливим також є орієнтація на малі та середні 

підприємства, оскільки великі агрохолдинги з їхніми інтенсивними 

технологіями та монокультурами отримують значний рівень прибутків 

чи надприбутків, адже не відшкодовують нанесені внаслідок 

використання таких технологій збитки. Тому вони не зацікавлені в 

змінах, які призведуть до зменшення прибутків. Отже державі, що нині 

і в осяжному майбутньому не має важелів істотного впливу на 

агрохолдинги, необхідно зосередити свою увагу на розвитку та 

популяризації органічного сільського господарства серед малих та 

середніх підприємств. Необхідними кроками у цьому напрямі є 

визнання органічного сільського господарства як складової сталого 

розвитку та реалізації концепції на загальнодержавному рівні. 
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Важливою умовою підтримки життєдіяльності людини є 

правильне харчування. Головним джерелом повноцінного харчування 

населення є сільськогосподарські продукти, споживання яких повинно 

бути повністю безпечним. У зв‘язку з цим питання виробництва 

екологічно чистої продукції в аграрному секторі України є 

надзвичайно актуальним. 

Світовий досвід переконує у позитивних тенденціях при 

впровадженні і поширенні органічного сільського господарства. Це, 

передусім, створить додаткові робочі місця в селах, нові перспективи 

для дрібних сільськогосподарських виробників, сприятливі соціально-

економічні і екологічні передумови для покращення рівня життя 

сільських жителів і збільшення їх чисельності. Основними 

аргументами на користь органічного землеробства як за кордоном, так 

і в Україні є: бажання виробляти безпечну продукцію для харчування і 

лікування; необхідність зменшувати рівень забрудненості 

навколишнього середовища; наявність населення, яке спроможне 

купувати більш дорогу, але якісну продукцію [1 с. 183]. Наразі, 

український ринок органічних продуктів також починає стрімко йти 

вгору, і все це завдяки популяризації здорового пособу життя, 

необхідності споживання у щоденному раціоні екологічно чистої 

продукції. 

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні 

здійснюють сільськогосподарські підприємства (в т.ч. фермерські 

господарства) і господарства населення. Так, у 2012 році в Україні на 

долю сільськогосподарських підприємств припадало 50,7% валової 

продукції, а господарства населення виробляли 40,3%. В тому числі 

продукції рослинництва 55% на 45%, а тваринництва 41,8% на 58,2% 

відповідно. Тобто можна констатувати вагому роль у виробництві 

сільськогосподарської продукції господарств населення [2]. 

На нашу думку, сьогодні в Україні найбільший потенціал у 

виробництві екологічно безпечної продукції сільського господарства 

мають, передусім, господарства населення, як форма господарювання 

у традиціях і способах ведення сільського господарства якої найменше 

mailto:Lysenko_veronika@mail.ru
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використовується хімічних препаратів, різного роду біодобавок для 

тварин тощо. Це пов‘язано, передусім, з близькістю власного 

помешкання до ділянок, на яких вирощується сільськогосподарська 

продукція і до споруд для утримання худоби, а також через тісний 

контакт і можливість особистого споживання даної продукції. 

Також екологічний характер виробничої діяльності господарств 

населення полягає у: 

– підвищенні якості земельних ресурсів, утилізації виробничих і 

побутових відходів, що не використовуються у великому виробництві; 

– веденні екологічно чистого, маломеханізованого виробництва в 

господарствах населення, що сприяє підтримці і збереженню 

навколишнього природного середовища. 

Важливим аспектом подальшого розвитку господарств 

населення є поширення екологічного сільського господарства, а у 

зв‘язку з цим і зростання популярності сільськогосподарського 

туризму. Абсолютно переконані, що створення екологічно безпечного 

сільськогосподарського виробництва є важливим державним 

завданням. Господарства населення в більшості випадків ведуть 

господарство без застосування хімічних засобів захисту рослин, 

регуляторів росту, мінеральних добрив, лікарських та гормональних 

препаратів та інше.  

Відповідно, дана форма господарювання може зайняти важливе 

місце у становленні екологічно безпечного сільськогосподарського 

виробництва. Екологічні основи, закладені у сільськогосподарському 

виробництві господарств населення обумовлені як економічними 

причинами (недостатність коштів), так і тим, що продукція 

вирощується в основному для себе. Все це дозволяє отримувати 

екологічно чисту продукцію високої якості. Така продукція більш 

трудомістка і відповідно оцінюється вище.  

За кордоном доволі широке розповсюдження отримало 

альтернативне землеробство, яке називають по-різному: екологічне, 

біологічне, органо-біологічне. Воно всебічно підтримується державою 

та пропагується. Звичайно, в Україні також є категорія людей, що 

згодні купувати екологічно чисту продукцію за вищими цінами, але 

для них важливо, щоб якість була гарантована. Виходячи з цього, 

необхідно створити організацію державної системи сертифікації та 

контролю за виробництвом екологічно чистої продукції, прийняти 

відповідні закони та нормативні акти, забезпечити можливість 

включення господарств населення і їх об‘єднань в цей процес, як 

найбільш адаптованих до такого землеробства.  
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Формування економічної безпеки підприємств в сучасних 

умовах господарювання, що характеризуються мінливістю, 

динамічністю та невизначеністю, відбувається за рахунок утримання 

конкурентних переваг. На сьогоднішній день, вагомою конкурентною 

перевагою сільськогосподарських підприємств повинна стати якість 

продукції, яка реалізується через впровадження органічного 

виробництва. Органічне виробництво дає можливість суспільству 

вирішити два складних та актуальних питання. По-перше, це питання 

екології в цілому, та проблеми забезпечення високої якості і 

екологічної чистоти продукції харчування, зокрема. По-друге, це 

спроможність господарств отримати вищу норму прибутку, що 

позитивним чином вплине на рівень їх економічної безпеки. 

Дослідженням теорії і практики органічного виробництва 

приділена особлива увага таких провідних науковців, як Р. Бикова, 

М.Я. Бомби, Ю. Возняк, М. Зелінського, О. Шаповала та ін. Вивченням 

організаційно-економічних питань впровадження органічного 

виробництва в Україні займаються такі фахівці, як: В.І. Артиш, 

Н.А. Берлач, В. Кайдашов, В.В. Сокальський, А.М. Царенко та ін. 

Незважаючи на велику кількість опублікованих праць з органічного 

виробництва, невирішеними залишається ряд проблем пов‘язаних із 

визначенням місця органічного виробництва в системі формуванням 

економічної безпеки підприємств. 

http://www.polsl.pl/
http://agroua.net/statistics/
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Метою дослідження є визначення значення та ролі органічного 

виробництва у формуванні економічної безпеки 

сільськогосподарських підприємств. 

Виробництво органічної продукції викликає особливий інтерес 

в Україні і в світі. Таке ставлення зумовлене не лише турботою про 

зовнішнє середовище, а й в першу чергу, піклуванням про власне 

здоров‘я. Забрудненість довкілля, використання синтетичних 

агрохімікатів у процесі виробництва сільськогосподарської продукції 

та зростання економічної свідомості населення закликають споживачів 

підвищувати вимоги до рівня якості продукції. З макроекономічної 

точки зору, органічне виробництво характеризує здатність усього 

сільського господарства забезпечити населення повноцінним 

харчуванням, створити базу продовольчої безпеки, розширити позиції 

продукції вітчизняного виробництва на світових аграрних ринках 

екологічної чистої продукції. 

Особливістю органічного сільськогосподарського виробництва 

є те, що виробничий процес суворо регламентований, і, потребує 

дотримання встановлених умов і правил, відповідність яким 

визначається результатами сертифікації виробництва. Законодавчо, 

таке виробництво регулюється Законом України «Про виробництво та 

обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» № 9707 

від 03 вересня 2013 року, який вступив в силу з 09 січня 2014 року. За 

умов дотримання стандартів органічного виробництва, продукція 

отримує право позиціонуватись на ринку під маркою «органічна».  

Найбільшими виробниками органічної продукції є Індія, Уганда 

та Мексика, хоча більша частка продукції, виробленої цими країнами 

споживається Європою та Північною Америкою. Обсяг світового 

ринку органічної продукції характеризується позитивною динамікою. 

Так, за 2000-2011 рр. він збільшився на 44,9 млрд дол. США (з 17,9 до 

62,8 млрд дол. США), або у 3,5 рази. На США припадає 44 % 

роздрібного обороту органічної продукції, на країни ЄС – 41 % (у т.ч. 

на Німеччину – 14 %, Францію – 8 %, Сполучене Королівство – 4 %, 

Італію – 3 %), Канаду – 4 %, Швейцарію – 3 %, Японію – 2 %. На всі 

інші країни світу припадає лише 6 % світових роздрібних продажів 

органічної продукції [4, 5]. 

В Україні інтерес до органічного виробництва з кожним роком 

зростає, про що свідчать наступні дані: площа земель, відведених під 

органічне виробництво з 2002 р. по 2011 р. зросла з 164,5 тис. га до 

270,3 тис. га, кількість сертифікованих господарств за цей же період 

збільшилася з 31 до 155 відповідно [1]. 

http://www.niss.gov.ua/articles/1292/#_ftn13
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Вітчизняний ринок органічної продукції має значний потенціал. 

Хоча обсяг його, на сьогоднішній день, і є найменшим у Європі, проте, 

за площею сільськогосподарських угідь зайнятих під органічне 

виробництво Україна має значні конкурентні переваги. Низький рівень 

споживання органічної продукції обумовлений низькою купівельною 

спроможністю населення. Таким чином, розвиток вітчизняного ринку 

органічної продукції залежить від потужностей виробників, 

платоспроможного попиту споживачів, законодавчих та 

контролюючих органів, розвитку ринкової інфраструктури тощо. 

Відмітимо, що виробництво органічної продукції покликане 

забезпечити потрійний ефект: економічний, екологічний та 

соціальний. 

Економічний ефект зумовлений по-перше тим, що споживачі 

готові сплачувати більшу ціну за продукцію органічного виробництва, 

по-друге, підприємства можуть отримати економію від 30 до 97% на 

вартості матеріальних ресурсів. В той же час, органічне виробництво 

потребує значного розміру інвестицій, що впливає на підвищення 

собівартості продукції. На собівартість також негативно може 

вплинути зниження урожайності ґрунтів в період конверсії та 

невисокий рівень родючості ґрунтів тощо [3]. 

Екологічний ефект полягає у тому, що за рахунок дотримання 

сівозмін, застосування зелених добрив та методів біологічної боротьби 

зі шкідниками, використанням сертифікованих технологій обробітку 

ґрунту, спрямованих на мінімальне втручання, зниження ущільнення 

ґрунтів, а також зниження забруднення водойм і атмосферного повітря 

через обмеження застосування синтетичних агрохімікатів відбувається 

відновлення земельних ресурсів. 

Соціальний ефект реалізується через виробництво органічної 

продукції, яке передбачає використання великого обсягу ручної праці. 

Отже, таким виробництвом можуть займатися і дрібні 

сільськогосподарські виробники, які використовують власну та 

найману працю. Це дасть можливість зменшити рівень безробіття на 

селі. 

Таким чином, виробляючи органічну продукцію, 

сільськогосподарське підприємство отримує в якості синергійного 

ефекту нову конкурентну перевагу на ринку, що дасть йому змогу 

підвищити рівень власної економічної безпеки.  

Економічна безпека підприємства – це такий стан 

функціонування, за якого підприємство і його продукція є 

конкурентоспроможними на ринку та одночасно гарантується: 

найефективніше використання ресурсів, інтелектуального і кадрового 
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потенціалу; стабільність функціонування, стійкість та прогресивність 

розвитку; можливість протидіяти негативним впливам зовнішнього і 

внутрішнього середовища його функціонування [2, с. 211].  

Виходячи із даного визначення та враховуючи вищенаведені 

основні характеристики органічного виробництва, можна зробити 

висновок, що воно спроможне забезпечити товаровиробникам 

відповідний рівень економічної безпеки у довгостроковій перспективі. 

Адже, органічна продукція за показниками якості є 

конкурентоспроможною на ринку, а сама ідея органічного 

виробництва передбачає мінімізацію матеріальних витрат на хімікатах 

та мастилах тощо. 

Звісно, що одразу перейти на виробництво органічної продукції 

і отримати конкурентні переваги сільськогосподарським 

підприємствам важко, через відсутність державної підтримки, низький 

рівень розвитку даної галузі в Україні, відсутність належної ринкової 

інфраструктури тощо. Крім того, такий перехід потребує значних 

капіталовкладень, окупується досить повільно і має високий відсоток 

ризику, тому більшість вітчизняних виробників не поспішають 

замінювати традиційне виробництво на органічне. 

Отже, сприятливі природно-кліматичні умови для вирощування 

переважної більшості сільськогосподарських культур і потужний 

людський потенціал дозволяють Україні не лише забезпечити власну 

продовольчу безпеку, а й стати активними гравцем на світовому ринку 

органічної продукції. Передумовою масштабного виробництва 

органічної аграрної продукції є усвідомлення громадянами корисності 

та необхідності її споживання, яке проявляється у позитивному впливі 

на стан здоров‘я людей та навколишнє середовище. В кінцевому 

підсумку виробництво такої продукції здатне надати підприємствам 

стійку конкурентну перевагу на ринку, забезпечивши тим самим 

високий рівень їх економічної безпеки. 
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Підвищення суспільної екологічної свідомості споживачів та 

орієнтація суб'єктів господарювання на задоволення попиту в 

екологічно безпечних товарах та продуктах харчування сприяють 

поширенню на ринках сертифікованої сільськогосподарської 

продукції. В умовах конкурентної боротьби за лояльність споживачів 

зростає увага виробників до психології поведінки споживачів на 

ринку, передумов прийняття рішень щодо вибору продукції та, 

особливо, до пошуку шляхів впливу на цей вибір. Саме можливість 

вплинути на поведінку споживачів спонукає фахівців із маркетингу 

широко вивчати та застосовувати технології соціально-психологічного 

впливу з метою створення потреб у екологічно сертифікованому товарі 

та спонуканні споживачів до його придбання. 

Необхідно зазначити, що соціально-психологічний вплив – це 

дії одного суб‘єкта, що спрямовані викликати потрібну психологічну 

та поведінкову активність іншого суб‘єкта чи групи суб‘єктів. Одним з 

видів такого впливу є сугестивний вплив. Традиційно «сугестія»  

визначається як сукупність різних засобів вербального і невербального 

емоційно забарвленого впливу на людину з метою створення у неї 

http://www.niss.gov.ua/articles/1292/
http://orgprints.org/22345/19/willer-2013-session-european-market.pdf
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певного стану або спонукання її до певних дії [2]. Сугестію вважають 

невід‘ємною складовою аргументованого впливу, що лежить в основі 

побудови соціально та екологічно орієнтованих маркетингових 

комунікацій. 

Сугестивний вплив екологічної сертифікації виробництва можна 

розглядати як метод одноманітного, константного, точного, 

наполегливого, однозначного і унікального впливу на психіку людини 

(споживача) з метою створення алгоритмів його інтелекту і 

формування стереотипів купівельної поведінки. Основна мета 

екологічної сертифікації з огляду на сугестію полягає, перш за все, у 

формуванні психологічної установки на придбання екологічно 

сертифікованого товару. За здатністю людей сприймати інформацію, 

сугестивний вплив екологічної сертифікації виробництва є 

«престижною сугестією» і ґрунтується на зміні думки під впливом 

інформації, отриманої з високоавторитетного джерела. За змістом і 

результатом впливу позитивна (етична) сугестія – маніпуляції 

свідомістю індивіда (споживача) з метою покращення його соціально-

психологічного стану.  

Отже, сугестивний вплив екологічної сертифікації реалізується 

через вплив не на інтелект людини чи її здібності реально оцінювати 

ситуацію, а на її схильність сприймати та виконувати вказівки не 

усвідомлено. Тобто, вплив здійснюється на несвідоме людини, 

формуючи її бажання та потреби, викликаючи певні почуття, що 

спонукають здійснювати покупки автоматично . І сила такого впливу 

залежить від доступності (чітко визначений стандарт), наочності 

(маркування), логічності (екологічний продукт є корисним), 

повторюваності інформації (екологічна реклама) та авторитету 

сугерента (акредитований сертифікаційний орган). Е. Діхтер 

стверджував, що головна цінність товару для покупця не в його 

призначені, а в задоволенні захованих глибоко в підсвідомість бажань 

(екологічна безпека, приналежність до соціально та екологічно 

відповідальної групи тощо) [1]. Необхідно зазначити, що сугестивний 

вплив на споживача ґрунтується на певних принципах інформаційного 

маніпулювання поведінкою індивіда, а саме: 

1. Принцип автоматичної послідовності, який дозволяє індивіду 

(споживачу) приймати правильне рішення без ретельного і повного 

аналізу всіх елементів інформації. Прикладом автоматичної дії 

споживача є те , що людина може дотримуватися поширеного 

стереотипу «екологічний товар завжди якісний та корисний». 

2. Принцип взаємного обміну часто змушує людей 

підпорядковуватися вимогам інших. Замість того, щоб першим 
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зробити послугу, яка призведе до відповідної віддачі, індивід може 

піти на поступку, що підштовхне сугестора до відповідної 

поступки [5]. Виробник робить екологічні поступки (зменшує 

негативні впливи на довкілля, використовує органічні методи ведення 

господарювання, запроваджує Міжнародну систему управління 

навколишнім середовищем ( ISO 14001), тощо), щоб споживачі 

купували саме його продукцію. 

3. Відповідно до принципу соціального доказу, люди для того, 

щоб вирішити, чому вірити і як діяти в конкретній ситуації, 

орієнтуються на те, чому вірять і що роблять в аналогічній ситуації 

інші люди, що належать до соціальної групи екологічно свідомих 

споживачів. Принцип соціального доказу може бути застосований із 

метою спонукати людину підкоритися тій чи іншій вимозі, коли 

інформують, що багато інших осіб погодилися з такою вимогою.  

Принцип прихильності. Екологічно привабливі виробники 

здаються більш переконливими, їм необхідно витрачати менше сил для 

того, щоб завоювати прихильність і спонукати споживача до купівлі, 

тому виробники прагнуть пов‘язати у свідомості людей себе та свою 

продукцію з позитивним явищем, наприклад, піклуванням про 

довкілля. Розглянемо, як на основі наведених вище принципів за 

допомогою основних засобів сугестії відбувається вплив екологічної 

сертифікації виробництва на поведінку споживачів (рис.1.). 
До основних засобів сугестивного впливу можна віднести: 

мовні – використання певних штампів, ідеологічних кліше 

(декларування екологічних намірів та екологічної політики 

підприємства); немовні – блокування чи затримання інформації; 

активні – насадження екологічних цінностей; пасивні – 

фрагментарність інформації – акцентування уваги саме на екологічних 

параметрах продукції. 

Отже, споживач, піддавшись сугестивному впливу екологічної 

сертифікації, проходить декілька взаємопов‘язаних етапів, що 

передують безпосередній купівлі екологічно сертифікованої продукції. 

По-перше, споживач  із загального інформаційного шуму  виділяє  

саме екологічно значиме  повідомлення, тобто звертає увагу – 

підсвідомо усвідомлює потребу. По-друге, індивід ще не свідомо 

проявляє інтерес саме до продукції, що містить екологічну складову, 

наявність інформації про проходження товаром екологічної 

сертифікації безпосередньо викличе інтерес до продукції відповідного 

виробника. По-третє, у покупця з‘являється вже усвідомлена потреба, 

тобто мотив, оцінивши усі варіанти, він віддає перевагу саме 

екологічно сертифікованому товару. По-четверте, відбувається дія – 
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прийняття самостійного виваженого, на думку споживача, рішення про 

купівлю. Результатом цього процесу стає практична реалізація 

сформованої психологічної установки на придбання екологічно 

сертифікованого товару. 

 

       
Рис. 1. Сугестивний вплив екологічної сертифікації  

виробництва на поведінку споживачів 

 

Окреме місце в сугестії займають знаки, навіть цілі знакові 

системи. Знак являє собою матеріально-ідеологічну сутність, за 

допомогою якої пізнається щось нове, що лежить за межами його 

зовнішньої форми. З точки зору екологічної сертифікації таким знаком 

є маркування. Ч. С. Пірс вважав одним з видів знаків – «іконічні 
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знаки», у нашому випадку екологічне маркування, та символи (слова, 

речення) – це безпосередньо стандарти [3]. У такому випадку знак – це 

деяке А (екологічне маркування), що позначає деякий факт чи об‘єкт В 

(факт позитивного рішення про отримання підприємством сертифікату 

серії міжнародних стандартів), для деякої інтерпретуючої думки С 

(товар є якісним та таким, що містить екологічну складову). 

Таким чином, екологічна сертифікація може впливати як на 

свідомість, так і на підсвідомість людини, перетворюючись на 

своєрідний метод навіювання, наслідком якого є купівля екологічно 

сертифікованого товару. Повідомлення, створене в рамках соціально 

та екологічно орієнтованих маркетингових комунікацій, може 

впливати як через раціональну сферу – переконання, сприйняття, 

усвідомлення,  так і через нераціональну – емоційну та підсвідому. 

Приховане управління за допомогою сугестивного впливу екологічної 

сертифікації може стати ефективнішим, ніж відкрите управління та 

агресивне рекламування, оскільки не викликає протидії з боку 

сугестора. 
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В сфері аграрного сектора економіки склалася ситуація, яка, з 

одного боку, спонукає до впровадження органічного виробництва, з 

іншого – сприяє його розвитку. До числа перших відносяться: 

надмірна інтенсифікація сільгоспвиробництва і як наслідок – зниження 

родючості та деградація ґрунтів, несприятлива екологічна ситуація, що 

викликана надмірним антропогенним навантаженням на довкілля. 

Крім того, з розвитком ринкових відносин та підвищенням екологічної 

свідомості населення, загострюється проблема підвищення 

економічної ефективності сільськогосподарського виробництва з 

урахуванням соціально-екологічного аспекту. 

До сприятливих обставин слід, насамперед, віднести початкові 

кроки державного сприяння розвитку органічного виробництва 

шляхом розробки та впровадження на регіональному і державному 

рівнях відповідних програм розвитку щодо даного виду 

господарювання (Державною цільовою програмою розвитку 

українського села на період до 2015 року від 19.09.2007 р. № 1158 

планується стимулювання ведення органічного виробництва, 

створення системи його сертифікації і збільшення показника 

вирощування органічних культур до 10 %) що, в свою чергу, 

створюватиме додатковий капітал, побудований на використанні 

родючих земель, міцних сільськогосподарських традицій, 

ментальності людей. 

З кожним роком зростає обсяг продажів органічної 

сільськогосподарської продукції та обізнаність населення щодо 

органічного сільського господарства і його переваг. Найпотужнішим 

каналом збуту органічної продукції є супермаркети. У 2011 р. мережа 

супермаркетів «Сільпо» проголосила органічні продукти своїм 

головним трендом. Супермаркет «Good Wine» продає вітчизняну та 

імпортовану органічну продукцію, об‘єднуючи її у секції «Good Food» 

(хороші харчові продукти). У 2012 р. мережа супермаркетів 

«Мегамаркет» репрезентувала споживачам окремі секції з органічними 

продуктами. Сертифікована органічна продукція представлена також у 

супермаркетах: «Ашан», «Чумацький Шлях», «Delight», «Billa», 

«Фуршет», «Novus» та ін., де особлива увага зосереджена на 
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органічних молочних та м‘ясних продуктах, крупах, борошні, 

хлібобулочних виробах, джемах, соках, яйцях, меді, чаї, овочах, 

фруктах тощо. Споживчий попит та поява органічної 

сільськогосподарської продукції у супермаркетах спричинили значне 

зростання продажів, навіть попри незначну її частку на полицях 

магазинів (менше 1 %). 

Проте, через недостатню розвиненість внутрішніх ринків збуту 

значна частина органічної сільськогосподарської продукції (близько 

80 %) експортується за кордон. Головним експортним ринком для 

українських органічних продуктів є Європейський Союз. Нідерланди, 

Німеччина, Швейцарія, Чеська Республіка, Польща, США, Канада, 

Італія, Греція, Ізраїль, Молдова та Норвегія є головними країнами, до 

яких експортується органічна продукція з України. Країни Близького 

Сходу, такі як Об‘єднані Арабські Емірати, починають цікавитися 

українськими сертифікованими органічними продуктами [3]. Однак, 

нещодавно, експортний ринок зазнав негативного впливу через 

експортні квоти на деякі зернові культури, запроваджені українським 

урядом. У травні 2011 р. уряд оголосив про скасування квот та 

підкреслив, що метою таких дій є бажання відновити статус країни в 

якості одного зі світових лідерів – експортерів зернових. 

Ще однією особливістю органічного виробництва є зниження 

врожайності сільськогосподарських культур через відмову від 

використання мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин 

під час перехідного періоду. Проте, можливість отримання невеликих 

врожаїв на початковому етапі є закономірною тенденцією у всьому 

світі. Як засвідчує практика Європейських країн, внаслідок зниження 

врожайності, ефективніше працюють саме малі і середні фермерські 

господарства з площею угідь 30–35 га і лише у Великобританії та 

Іспанії їх масштаби у 4–5 разів більші [1, с. 51; 3]. В Україні також 

спостерігається тенденція до зростання кількості невеликих 

органічних сільськогосподарських виробників з розмірами земельних 

угідь до 300 га, де найбільшу питому вагу займають саме господарства 

до 25 га (рис. 1), при чому в середньому на одне господарство 

припадає близько 21,1 га.  

Разом з тим, за дослідженнями всесвітньої організації Грінпіс 

(Greenpeace), органічні методи господарювання сприяли значному 

зростанню врожаю у південній півкулі та збільшенню вмісту 

поживних речовин і вітамінів на 1 кг продукції. Так, наприклад в 

Ефіопії на органічних полях збирають урожай у 3–5 разів більший, ніж 

на традиційних; у Бразилії збільшення урожайності на окремих полях 

склало 20–25 %; у Перу – 150 %. 
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Рис. 1. Структура сільськогосподарських виробників органічної 

продукції за розмірами земельних угідь в Україні 

 

Тому варто зауважити, що впровадження технологій 

органічного господарювання доцільне лише на родючих ґрунтах та у 

відповідних для цього природних умовах. Урожайність при цьому на 

70–110 % більша, ніж при традиційному агровиробництві. 

Під час переходу від традиційного виробництва до органічного 

(в Україні період конверсії може сягати до 3 років і більше у 

рослинництві та, як правило, до 1 року у тваринництві) при отриманні 

нижчих врожаїв у зв‘язку із зміною технології (зокрема, відмовою від 

агрохімікатів) виробники, за умовами сертифікації, ще не можуть 

маркувати свою продукцію як «органічну», вони мають змогу лише 

надавати їй статусу «органічної продукції перехідного періоду». 

Варто звернути увагу на те, що з 13 сертифікаційних органів, які 

працюють в Україні, лише 2 були офіційно визнані Європейським 

Союзом: Органік Стандарт (Україна) та ЕТКО (Туреччина). Це 

означає, що виробники, сертифіковані зазначеними компаніями, не 

лише можуть гарантувати, що їх продукція відповідає вимогам 

Стандарту з органічного виробництва та переробки для третіх країн, 

рівнозначному стандарту Європейського Союзу (Постанова Ради (ЄС) 

834/2007 та Постанова Комісії (ЄС) 889/2008)та отримують вільний 

доступ на зовнішній ринок, а й отримують преференції відповідно до 

спрощеної процедури експорту. 

У Законі України «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини» [2] передбачено, що 

Центральний орган виконавчої влади (зокрема Мінагрополітики 

України) має розробити детальні правила виробництва та обігу 

органічної продукції (сировини), призначити органи з оцінки 
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відповідності виробництва органічної продукції (сировини), 

організувати підготовку та атестацію/акредитацію аудиторів з 

сертифікації, організувати державний нагляд за проведенням робіт з 

оцінки відповідності призначеними органами з оцінки відповідності, 

визначити графічне зображення Державного логотипу для позначення 

«органічний продукт», ввести реєстр виробників органічної продукції 

(сировини) та забезпечити опублікування офіційних відомостей про 

осіб, які здійснюють виробництво та реалізацію органічної продукції 

(сировини). 

Щодо виконання зазначених вимог, на сьогодні лише 

розроблено Проекти Постанови КМУ «Про затвердження Детальних 

правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва», 

Постанови КМУ «Про затвердження Детальних правил виробництва 

органічної продукції (сировини) тваринного походження», Постанови 

КМУ «Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної 

продукції». Поки що не сформовано й уповноваженого органу з оцінки 

відповідності, не створено відповідного реєстру, не визначено 

графічне зображення Державного логотипу для позначення 

«органічний продукт». 

У зв‘язку із наявністю низки особливостей при виробництві 

органічної продукції, зокрема здійсненням процесу сертифікації, 

недосконалістю нормативно-правової бази, зниженням урожайності 

під час періоду конверсії, вищою трудомісткістю, вищими цінами на 

органічну сировину тощо спостерігається зростання собівартості такої 

продукції. Внаслідок чого помічається істотна диференціація у цінах 

на традиційну та органічну сільськогосподарську продукцію – у 

середньому втричі. 

Однак, ціни на органічну продукцію залежать не лише від 

виробничих витрат, але й від попиту і пропозиції, обсягу інвестицій 

(які можуть окупатися від 2 до 10 років, що обумовлено специфікою 

виробництва, обмеженістю попиту, причиною чого є низька 

платоспроможність населення та недостатня обізнаність про переваги 

органічної продукції), цінової політики та ринкової стратегії 

підприємства, якості товару, додаткових послуг і сервісу. При цьому 

товаровиробник має виходити з того, що споживач самостійно 

оцінюватиме головні переваги продукції: якість, безпечність, 

корисність тощо. 

Вітчизняний ринок органічної продукції тільки починає 

формуватися, як наслідок, на практично незаповнену нішу активно 

виходять іноземні аграрії, які можуть запропонувати значно ширшу 

асортиментну лінійку органічних товарів (хоч і за вищою ціною), що є 
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їх конкурентною перевагою у зв‘язку із значним досвідом 

застосування маркетингового інструментарію щодо просування й 

збуту органічної продукції, практичного впровадження методів 

органічного виробництва, а також, звичайно, державної підтримки 

даного сектору господарювання. 

У якості основних фінансово-економічних заходів здійснення 

державної підтримки розвитку виробництва органічної продукції в 

Україні слід передбачити: субсидування процентної ставки за 

кредитами, дотації, субсидування частини витрат на виробництво і 

страхування урожаю для виробників органічної продукції, пільгове 

кредитування й оподаткування, а також удосконалення механізмів 

щодо регулювання регіональних ринків. Крім того, держава може 

підтримувати екологічну інспекцію, службу екоконсалтингу, 

відповідні збутові і постачальницькі організації, органічні насінницькі 

й племінні господарства, наукові дослідження, союзи, партнерства та 

спеціальні програми розвитку органічного сільського господарства. 

З огляду на принципову важливість дотримання ряду умов при 

стимулюванні виробництва органічної продукції, очевидним стає те, 

що належне нормативно-правове забезпечення є одним з вирішальних 

факторів подальшого розвитку даного виду господарювання в Україні. 
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При застосуванні органічних технологій, які найбільш поширені 

в США, виключаються або істотно зменшуються норми мінеральних 

добрив і пестицидів. Органічне землеробство сприяє раціональному 

використанню природних ресурсів, мінімальному зниженню 

врожайності при несприятливих природнокліматичних умовах. При 

цьому обов‘язковим є дотримання сівозмін із чергуванням в них 

бобових культур з культурами, які характеризуються високою 

потребою в азоті та спеціально обробкою грунту – без перевертання 

скиби. Що стосується теорії та методології прогнозування на основі 

екстраполяції тенденції, то останні досить ґрунтовно висвітлені в 

роботах таких відомих вітчизняних та іноземних вчених, а саме: В. 

Гейця, Г.Кільдішева, К. Люїса, Дж. Мартіно, Л. Федулова, А. 

Френкеля, Е.Четиркіна та багатьох інших. 

Перед прогнозуванням завжди відбувається дослідження 

динамічних рядів з метою визначення основної тенденції та 

закономірності змін рівнів ряду в передісторії, тобто в 

передпрогнозованому періоді. Результати такого дослідження 

викладені в статті. Як методичні прийоми аналізу рівнів динамічного 

ряду і екстраполяції тенденції (побудова прогнозу) використовується 

переважно два методи: статистичні характеристики динамічного ряду і 

тимчасової тренд. У таблиці 1 наведені результати прогнозування 

земельних ресурсів усіх категорій господарств на 2014-2018 р.р. 

Аналіз даних таблиці 1 свідчить, що в прогнозованому періоді 

(2014-2018 рр.) спостерігається поступове падіння розміру земельних 

ресурсів усіх категорій господарств, що обумовлено тенденцією зміни 

досліджуваних показників у передпрогнозному періоді (2007-2013 рр.). 

Слід звернути увагу на те, що прогнозні значення 

досліджуваного показника, розраховані на п'ятирічку на основі різних 

формул, практично збігаються, що пояснюється рівномірним падінням 

площі земельних ресурсів в «передісторії», тобто в 2007-2013 рр. 

Часовий тренд. Аналітичне вирівнювання тренда – це досить 

поширений метод прогнозування. Одночасно необхідно відзначити, 

що екстраполяція тренда може бути застосована тільки в тому 
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випадку, коли розвиток явища (процесу, об‘єкта) досить добре, 

адекватно описується побудованим рівнянням і за умови, які 

визначають тенденцію розвитку у минулому, не будуть піддані 

значним змінам в майбутньому.  
 

Таблиця 1  

Результати прогнозування наявних земельних  

ресурсів усіх категорій господарств 

Роки 

Формули, які використовуються для складання прогнозів 

Tyyy n

**ˆ  *ˆ T

Pn Kyy  

2014 1281,3 1281,1 

2015 1272,5 1272,1 

2016 1263,7 1263,2 

2016 1254,9 1254,4 

2018 1246,1 1245,6 

де  * yn – значення показника за 2013 р.; yn = 1290,1 тис. га ; 

* Δ – середній абсолютний приріст ; Δ = -8,8 тис. га ; 

* PK  – середній коефіцієнт зростання ;  PK  = 0,993. 

 

При виконанні вище названих умов, екстраполяція здійснюється 

шляхом підстановки в рівняння тренда незалежної змінюється t, яка 

відповідає величині горизонту прогнозування (Т): 

 

Таблиця 2  

Параметри і характеристики рівнянь тимчасового тренда 
Параметри і 

характериc-

тики рівнянь 

Рівняння (модель) тренда 

taay 10
 taay ln10

 2

210 tataay  2

210

ttaaay  taa
ltay 21

0
 

а0 1347,13 1346,09 1360,57 1360,97 1347,38 

а1 -9,311 -29,730 -18,274 -0,986 -0,015 

а2 - - 1,120 1,001 -0,003 

r(n)  0,968 0,979 0,988 0,998 0,984 
 0,32 0,24 0,19 0,20 0,21 

 

Значення статистичних характеристик рівнянь тренда, 

зображених у таблиці 2, свідчать про високий рівень тісноти зв'язку 

між досліджуваним показником (у) і фактором часу (t); середнє 

відносне відхилення між фактичними значеннями досліджуваного 

показника і розрахованими значеннями на підставі рівнянь тренду 
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незначне. Все це свідчить про те, що побудовані рівняння тренда 

відрізняються високими і надійними статистичними 

характеристиками, а значить, можуть бути використані для побудови 

прогнозів. У таблиці 3 наведені результати прогнозування 

досліджуваного показника на основі наведених вище (таблиця 2) 

рівнянь. 

Таблиця 3 

Результати прогнозування наявної землі по всіх категоріях 

господарств Житомирської області на 2014-218 рр., тис. га 

Роки 
Види рівнянь 

taay 10
 taay ln10

 2

210 tataay  2

210

ttaaay  taa
ltay 21

0
 

2014 1272,6 1284,3 1286,1 1285,9 1279,8 

2015 1263,3 1280,8 1286,9 1286,4 1274,3 

2016 1254,0 1277,6 1289,9 1289,1 1269,0 

2017 1244,7 1274,8 1295,1 1293,9 1263,9 

2018 1235,4 1272,2 1302,6 1300,9 1259,0 

 

Аналіз результатів прогнозування площі наявної землі по всіх 

категоріях господарств дозволяє зробити наступні висновки: прогнози, 

побудовані на підставі лінійного тренда ; лінійно-логарифмічного 

рівняння і експоненціального статечного рівняння мають тенденцію до 

постійного зниження рівня. Навпаки, прогнози, побудовані на основі 

квадратичного рівняння і показового рівняння показують тенденцію до 

підвищення рівня. Це пояснюється тим, що після поступового і 

безперервного падіння рівня показника в «передісторії», в 2013 році 

площі наявної землі дещо зросли в порівнянні з 2012 роком – 12090,1 

тис. га в 2013 р. проти 12086,6 тис. га в 2012 році. Звідси висновок: 

рівняння і рівняння у силу своїх особливостей більш гнучко реагують 

на зміну рівнів динамічного ряду. 

Методика побудови прогнозів на підставі усереднених значень 

статистичних характеристик динамічних рядів ( pKy; ), розрахованих 

за первинними даними, має один істотний недолік: результати 

розрахунків статистичних характеристик виключно залежать тільки від 

крайніх значень рівнів динамічних рядів; проміжні ж рівні ряду ніяким 

чином не впливають на їх величину. Тому будь-яка варіація крайніх 



 490 

рівнів динамічного ряду ( pKy; ) корінним чином впливає на 

величину pKmy , а звідси і на рівень прогнозованих показників. 

Для усунення вище викладених недоліків при розрахунках 

середнього абсолютного приросту ( y ) і середнього коефіцієнта 

зростання ( pK ) рекомендується використовувати не первинні дані 

рядів динаміки, а вторинні  отримані як вирівняні на основі певного 

рівняння тренда. Крайні значення динамічних рядів ( nyy ˆ;ˆ
0 ) при такій 

процедурі розрахунків залежать від усіх без винятку рівнів 

вирівняного ряду динаміки. В таблиці 4 наведені середні значення 

статистичних характеристик динамічного ряду, які використовуються 

для побудови прогнозу.  

Таблиця 4 

Середні значення статистичних характеристик, які  

розраховані на основі вирівняних рівнів динамічного  

ряду відповідного рівняння тренда 

умовні 

позначення  

Види рівнянь тренда 

taay 10
ˆ  taay lnˆ

10
 2

210
ˆ tataay  2

210
ˆ ttaaay  taa

ltay 21

0
ˆ  

0ŷ  1337,8 1346,1 1343,4 1343,5 1343,8 

nŷ  1281,5 1288,2 1287,5 1287,5 1285,7 

y  -9,4 -9,7 -9,3 -9,3 -9,7 

pK  0,993 0,993 0,993 0,953 0,993 

 

На підставі формул  і показників таблиці 4 в таблиці 5 наведені 

результати прогнозування досліджуваного показника за 

альтернативними варіантами. 

Таблиця 5 

Варіанти прогнозів земельних ресурсів усіх категорій господарств 

на основі вирівняних даних динамічного ряду 

Роки 

Види рівнянь тренда 

taay 10
ˆ  taay lnˆ

10
 2

210
ˆ tataay  2

210
ˆ ttaaay  taa

ltay 21

0
ˆ  

y  
pK  y  

pK  y  
pK  y  

pK  y  
pK  

2014 1272,1 1272,5 1278,5 1279,2 1278,2 1278,5 1278,2 1278,5 1276,0 1276,7 

2015 1262,7 1263,6 1268,8 1270,2 1268,9 1269,5 1268,9 1269,5 1266,3 1267,8 

2016 1253,3 1254,8 1259,1 1261,3 1259,6 1260,7 1259,6 1260,7 1256,6 1258,8 

2017 1243,9 1246,0 1249,4 1252,5 1250,3 1251,8 1250,3 1251,8 1246,9 1250,1 

2018 1234,5 1237,3 1239,7 1243,7 1241,0 1243,1 1241,0 1243,1 1237,2 1241,3 
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Отже, в результаті використання різних методів прогнозування 

отримано 17 альтернативних варіантів прогнозу, в тому числі на 

основі: 

- простих методів екстраполяції тенденції (таблиця 1) – два 

варіанти; 

- екстраполяції трендів (таблиця 3) – п'ять варіантів; 

- вирівняних рівнях динамічного ряду (таблиця 5) – десять 

варіантів. 

Для зручностей проведення аналізу результатів прогнозування, 

зіставлення та порівняння різних варіантів прогнозів в таблиці 6 

наведені результати прогнозування за всіма різним методам. 

Ретельний аналіз результатів прогнозування досліджуваного 

показника дозволяє зробити певні висновки. 

Насамперед, як уже зазначалося, спостерігається послідовне 

зниження величини прогнозованого показника протягом усього 

періоду прогнозування. Як виняток необхідно звернути увагу на 

результат прогнозування, реалізованих на основі квадратичної і 

показовою трендової моделі, де спостерігається поступове збільшення 

прогнозованого показника. Незважаючи на різноманітність значень 

прогнозних показників, значної різниці між ними не спостерігається. 

Так розмах варіацій minmax xxR  для прогнозованих значень 

досліджуваного показника по роках становить: 

%;10,1.0,141,12721,12862014 абогатисR  

%;92,1.2,247,12629,12862015 абогатисR  
%;54,2.6,363,12539,12892016 абогатисR  
%;40,3.2,519,12431,12952017 абогатисR  

%;23,5.1,685,12346,13022018 абогатисR   

До речі, максимальне значення прогнозованих значень 

досліджуваного показника, отримані на основі квадратичної трендової 

моделі (
2

210
ˆ tataay ), мінімальні значення – на підставі 

простих методів екстраполяції тенденції, реалізованих на основі 

лінійної трендової моделі. В результаті збільшення прогнозних 

значень досліджуваного показника на основі квадратичного тренду і, 

навпаки, зниження на основі лінійного тренду пояснюється збільшення 

розмаху варіації (R). 

Наведені в таблиці 6 результати прогнозування можуть бути 

використані для складання альтернативних варіантів плану розвитку 

агропромислового комплексу області та прийняття на їх основі 

необхідних управлінських рішень.  
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Таблиця 6 

Оцінка результатів прогнозування наявності земельних ресурсів 

усіх категорій господарств Житомирської області 
 Роки п‘ятирічки  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Прості методи екстраполяції тенденції:  

TyYY nTn
ˆ  1281,3 1272,5 1263,7 1254,9 1246,1 

T

PnTn KyŶ  1281,1 1272,1 1263,2 1254,4 1245,6 

Екстраполяція трендів 

taay 10
ˆ  1272,6 1263,3 1254,0 1244,7 1235,4 

taay lnˆ
10

 1284,3 1280,8 1277,6 1274,8 1272,2 

2

210
ˆ tataay  1286,1 1286,9 1289,9 1295,1 1302,6 

2

210
ˆ ttaaay  1285,9 1286,4 1289,1 1293,9 1300,9 

taa
ltay 21

0
ˆ  1279,8 1274,3 1269,0 1263,9 1259,0 

Прості методи екстраполяції тенденції, реалізовані на основі вирівняних 

даних наступних моделей тренда 

taay 10
ˆ  

TyyY nTn
ˆ  1272,1 1262,7 1253,3 1243,9 1234,5 

T

PnTn KyŶ  1272,5 1263,6 1254,8 1246,0 1237,3 

taay lnˆ
10

 

TyyY nTn
ˆ  1278,5 1268,8 1259,1 1249,4 1239,7 

T

PnTn KyŶ  1279,2 1270,2 1261,3 1252,5 1243,7 

2

210
ˆ tataay  

TyyY nTn
ˆ  1278,2 1268,9 1259,6 1250,3 1241,0 

T

PnTn KyŶ  1278,5 1269,5 1260,7 1251,8 1243,1 

2

210
ˆ ttaaay  

TyyY nTn
ˆ  1278,2 1268,9 1259,6 1250,3 1241,0 

T

PnTn KyŶ  1278,5 1269,5 1260,7 1251,8 1243,1 

taa
ltay 21

0
ˆ  

TyyY nTn
ˆ  1276,0 1266,3 1256,6 1246,9 1237,2 

T

PnTn KyŶ  1276,7 1267,8 1258,8 1250,1 1241,3 
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Таким чином, основою управлінської діяльності є процес 

прийняття управлінських рішень, як вибір курсу дій з сукупності, які 

можуть бути здійснені [1]. Однак, в сучасних умовах розробка єдиного 

плану може привести до плачевних результатів, адже наявність одного 

єдиного варіанта плану позбавляє можливості гнучкого управління. За 

таких умов будь-яке значне зміна ситуації, застане зненацька 

управлінців, що призведе до повної їх розгубленості. Тому в 

сучасному світі практикується багато варіантність планування , що 

одночасно обумовлює велику кількість варіантів і критеріїв 

прогнозування. Це дає можливість всебічно і ґрунтовно вибрати той чи 

інший шлях розвитку, прийняти оптимальне планове рішення. 

Користуючись альтернативними прогнозами, фірми 

(організації) в сучасних умовах не один (жорсткий) варіант плану, а як 

мінімум три: мінімальні, оптимальний і максимальний. Мінімальний 

план визначає діяльність фірми при несприятливому розвитку подій; 

оптимальний – при нормальному; максимальний – при найбільш 

сприятливому. Для кожного варіанту плану розробляється програма 

заходів – як діяти в тих чи інших умовах. 

Незважаючи на окремі недоліки, методи екстраполяції тенденції 

і, перш за все, тимчасової тренд сьогодні є найбільш поширеними в 

силу обставин, що склалися [2]. Вважається, що результати 

прогнозування на основі тимчасового тренда відрізняються вищим 

рівнем об‘єктивності в порівнянні з методом Дельфі [1]. 

Органічне виробництво в ринкових умовах потребує 

застосування економічних механізмів, як передумови практичної 

реалізації концепції сучасного землеробства. 
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ГОСПОДАРЮВАННЯ ЩОДО ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

О.І. Орел О.І., аспірантка 
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агроекологічний університет 

aleksa06.07@mail.ru 

 

Органічне сільське господарство успішно розвивається у світі 

вже понад 80 років. Сучасний ринок органічної продукції є 

надзвичайно різноманітним та охоплює широку лінійку як 

сільськогосподарської продукції, так і засобів догляду за рослинами та 

тваринами, а також за оселею та, навіть, предметами побуту.  

Безпосередньо, ринок органічної продукції рослинництва та 

тваринництва представлено сільськогосподарською сировиною та 

готовою продукцією (зернові, бобові, баштанні, фрукти, овочі, 

соняшник, молоко, м'ясо тощо та продукти їх переробки).  

В Україні також простежується тенденція розвитку органічного 

виробництва та підвищення зацікавленості з боку 

сільськогосподарського товаровиробника запроваджувати відповідні 

технологічні процеси. Так,  у період з 2002 р. по 2012 р. кількість 

сільськогосподарських угідь, виділених під органічне сільське 

господарство зросла майже у 2 рази, а кількість підприємств, які 

займаються виробництвом органічної сировини та продукції з неї –

майже у 5 разів [5].  

Однак процес переходу на органічне сільське господарство 

супроводжується певними затратами, ризиками та проблемами [5]. 

Обов‘язковим складовим елементом процесу органічного виробництва 

є процедура інспектування та сертифікації. При бажанні керівника 

сільськогосподарського підприємства отримати сертифікат 

відповідності, необхідно нести витрати, пов‘язані з його оформленням. 

Наприклад, плата за сертифікат, який підтверджує, що технологічний 

процес належить до органічного, у країнах Європи складає від 250 до 

750 євро для господарств, середня площа сільськогосподарських угідь  

яких становить 30-50 га. В Україні, вартість сертифікаційних робіт 

залежить від масштабів виробництва, типу продукції та етапів процесу 

сертифікації і встановлюється індивідуального для кожного замовника. 

До того ж, господарства, зайняті органічним сільським господарством, 

займають більшу площу, ніж у країнах Європи, в середньому від 2000 

га і вище [5]. Так, вартість сертифікаційних послуг, які надає 

сертифікуючий орган «Жива планета» (офіційний представник 

mailto:aleksa06.07@mail.ru
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Міжнародного інституту органічної сертифікації та етики (ICEA, 

Італія) в Україні коливається від 3 до 8 тис. євро [3].  

До інших проблем переходу на органічну форму 

господарювання можна віднести: часткове зменшення врожаю, 

складність підбору добрив, біологічних препаратів та інших засобів 

захисту рослин і тварин без додавання синтетичних елементів, питання 

вибору сівозміни та методів збагачення ґрунту корисними 

мікроелементами тощо. Поряд з зазначеними питаннями, все ще не 

вирішеною залишається процедура інформування населення та 

сільськогосподарських товаровиробників щодо можливості 

переведення їх господарської діяльності на органічний тип 

виробництва.   

Проблема поширення інформації серед потенційних виробників 

органічної продукції вимагає пошуку відповідних теоретичних та 

практичних джерел. Ринок екологічних послуг, який вже понад 30 

років розвивається у світі, та понад 15 років в Україні, 

характеризується надзвичайно великим спектром діяльності: від 

оцінки викидів забруднюючих речовин та оформленням відповідної 

технічної документації, до консультацій з приводу екологічних 

методів утилізації відходів, використання альтернативних джерел 

енергії та переходу на органічне господарювання. З метою з‘ясування 

думки потенційних виробників органічної сільськогосподарської 

продукції, а саме керівників сільськогосподарських підприємств 

Житомирської області щодо необхідності існування ринку екологічних 

послуг та можливості запровадження консультаційних послуг з 

органічного виробництва, було проведене дослідження за допомогою 

методу анкетування.  

За організаційно-правовою формою, респонденти розподілились 

наступним чином: 30,2% - фермерські господарства, 20,6% 

господарські товариства, 15,9% приватні підприємства, 14,3% 

сільськогосподарські виробничі кооперативи, 11,1% холдингові 

компанії, 6,3% державні підприємства, 1,6% інші форми власності. 

Відповіді респондентів на питання анкети: «Які з перелічених 

екологічних послуг, були б цікавими (необхідними) для Вашого 

підприємства?» свідчать, що найбільшу зацікавленість керівники 

сільськогосподарських підприємств виявляють до послуг 

інформаційної сфери, а саме консультацій з приводу органічного 

виробництва (16,2%) (таблиця 1). 
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Таблиця 1 

Потенційний попит на екологічні послуги серед керівників 

сільськогосподарських підприємств 

Види екологічних послуг за сферами 

впровадження 
Частота 

% у 

загальній 

структурі 

Економічна сфера, в тому числі: 

моніторинг оточуючого середовища  13 6,6 

екологічний менеджмент  16 8,1 

оцінка викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, скидів у водні ресурси, 

внесення в земельні ресурси 

21 10,7 

екологічне страхування 7 3,6 

екологічна сертифікація 6 3,0 

екологічний аудит з попередньою екологічною 

експертизою 

13 6,6 

Соціальна сфера, в тому числі: 

флористика, озеленення, ландшафтний дизайн 11 5,6 

зелений туризм 28 14,2 

Інформаційна сфера, в тому числі: 

екологічний (аграрний) консалтинг  6 3,0 

консультації з органічного виробництва 32 16,2 

Технологічна сфера, в тому числі: 

екологічний інжиніринг  9 4,6 

утилізація відходів  25 12,7 

Технічна сфера, в тому числі: 

прилади та системи екологічного контролю 10 5,1 

Всього відповідей: 197 100,0 

Джерело: власні дослідження. 

 

Відповідно до Закону України «Про виробництво та обіг 

органічної сільськогосподарської продукції та сировини» (ст. 35), 

наукове забезпечення виробництва та обігу органічної продукції 

(сировини) здійснюють Національна академія аграрних наук України, 

науково-дослідні та інші наукові установи і навчальні заклади [1]. В 

Україні функціонують спеціалізовані консультативні департаменти, 

які займаються популяризацією органічного методу господарювання, 

зокрема: Федерація органічного руху в Україні, Асоціація «Біолан 

Україна», ВГО «Клуб органічного землеробства», Спілка учасників 

органічного виробництва «Натурпродукт», ТОВ «Альтернативні 

технології плюс», ТОВ «Торговий дім «Чиста флора Біо», НПГ «Еко-

Інформ-Сервіс», ВЕГО «Мама-86» тощо. Крім зазначених суб'єктів, 

консультації з органічного виробництва можуть надавати Центри 
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підготовки спеціалістів для органічного агровиробництва компаній, які 

надають юридичні та консалтингові послуги виробникам аграрної 

продукції та Навчально-координаційні центри сільськогосподарських 

дорадчих служб [5]. 

Суб‘єкт господарювання, що вирішив диверсифікувати свою 

діяльність або повністю перейти на органічний метод господарювання, 

може набути статус реального користувача інформації з приводу 

особливостей органічного виробництва і за умови відсутності 

спеціалізованих кадрів на власному підприємстві. У даному випадку, 

може розглядатись питання аутсорсингу та його різновиду – 

аутстафінгу, тобто передачі певної частини роботи іншій фірмі, що 

спеціалізується у виконанні зазначених робіт. При цьому, 

співробітники, зможуть концентруватись на основних видах 

діяльності, не витрачаючи час на виконання супутніх адміністративних 

процесів, тим самим створюючи конкурентні переваги для 

підприємства. Так, суб‘єкт господарювання буде нести економію 

капітальних витрат на персоналі, необхідних засобах праці та 

амортизації.  

На ринку екологічних послуг України функціонують суб‘єкти 

господарювання, в компетенції яких – надання комплексу екологічних 

послуг, в тому числі послуг екологічного аутсорсингу. До таких 

компаній належать: «Кемікал Енерджі Компані» (м. Київ), «Первый 

Экологический Портал» (м. Одеса), «Еко-Експрес» (м. Київ) та ін. 

Зазначені підприємства, здебільшого спеціалізуються на наданні 

екологічних послуг пов‘язаних з оформленням технічної документації. 

Що стосується можливості звернення за інформацією щодо 

особливостей органічного господарювання, то наразі такі послуги, за 

даними FiBL можуть надавати приватні консультанти [4].    

Основне завдання надання консультаційних послуг має 

спиратись на кінцеві потреби споживачів зазначених послуг. Виходячи 

з кінцевої мети, можна здійснити сегментацію групи споживачів та 

виробників органічної продукції в залежності від основних питань, які 

мають бути вирішеними (табл. 2).  

Важливу увагу необхідно приділити також інструментам, які 

будуть використовуватись на ринку екологічних послуг, а особливо, 

що стосується розповсюдження інформації з органічного способу 

виробництва. Так, за результатами дослідження інформаційно-

аналітичного центру «Publicity», найбільш ефективними методами 

розповсюдження інформації є виклад новин та статей в Internet 

просторі, друк статей у спеціалізованих та тематичних виданнях, 

проведення PR-заходів для зацікавлених клієнтів, створення форумів 
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та блогів в мережі Internet, організація виставок, ярмарок та 

конференцій [6].  

 

Таблиця 2 

Види консультацій з органічного виробництва  

для різних груп суб'єктів 
Суб'єкт Види консультацій 

Керівник 

сільськогосподарс

ького 

підприємства, 

який виявив 

бажання 

впроваджувати 

органічне 

сільське 

господарство 

 інформація щодо сутності органічного виробництва 

  інформація щодо особливостей технологічного 

процесу при веденні органічного виробництва 

 індивідуальна допомога у виборі посадкового 

матеріалу, добрив, сівозміни, субстрату, біологічних 

препаратів тощо 

 інформування щодо досвіду суб'єктів 

господарювання у органічному виробництві 

 інформування щодо іноземного досвіду ведення 

органічного виробництва 

 інформування щодо процедури інспектування та 

сертифікації суб'єктів господарювання (стандарти 

«БІОЛану», ЄС, Швейцарії, США тощо), що планують 

переходити на виробництво органічної продукції 

Суб'єкт 

господарської 

діяльності, 

який 

займається 

виробництвом 

органічної 

сільського-

подарської 

продукції 

 індивідуальна допомога у виборі посадкового 

матеріалу, добрив, сівозміни, субстрату, біологічних 

препаратів тощо 

 інформування щодо процедури інспектування та 

сертифікації суб'єктів господарювання (стандарти 

«БІОЛану», ЄС, Швейцарії, США тощо), що перейшли 

на виробництво органічної продукції 

 надання інформації щодо процесу виходу продукції 

на ринок 

 надання інформації щодо дослідження ринку 

органічної продукції та застосування маркетингових 

інструментів, як допомоги при реалізації органічної 

продукції 

Споживачі, що 

вирішили 

купувати 

органічну 

продукцію 

 надання інформації щодо сутності органічної 

продукції, її особливостей, корисності, маркування 

 надання інформації про пункти продажу органічної 

продукції 

 надання інформації щодо асортименту органічної 

продукції 

 надання інформації щодо літературних та 

періодичних видань з питань органічної продукції 

Джерело: адаптовано до [2]. 
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Таким чином, виробництво органічної продукції є сучасним та 

перспективним напрямом сільськогосподарської діяльності. Але, 

процес переходу на органічне господарювання супроводжується 

певними проблемами та труднощами. Тому надзвичайно важливим є 

інформування суб'єктів господарювання та населення щодо важливості 

та необхідності існування ринку органічної продукції. Аналіз 

відповідей респондентів на питання анкети підтвердив факт 

важливості надання консультаційних послуг з органічного 

виробництва. Активізація діяльності з метою поширення необхідної 

інформації стосовно органічного методу господарювання надасть 

можливість розширити ринок органічної продукції в Україні.  
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Вже традиційно експорт сільськогосподарської продукції 

 займає значну частку (більше 25%) у зовнішній торгівлі держави. А з 

2011 року Україна остаточно закріпила за собою статус світового 

лідера з виробництва та експорту аграрної продукції. Враховуючи 

природно-кліматичні умови та значний відсоток потенційно родючих 
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земель, важливо правильно розподілити наявний ресурс, забезпечити 

професійне управління, раціональне використання, охорону та 

відтворення продуктивності земельних ресурсів шляхом впровадження 

новітніх технологій. 

Перехід господарств від традиційного до органічного 

землекористування є інноваційним шляхом розвитку сільського 

господарства, що одночасно забезпечить населення якісними 

продуктами харчування, підвищить конкурентоспроможність 

вітчизняної продукції на світовому ринку та сприятиме збереженню 

довкілля для майбутніх поколінь. 

Проте, головною проблемою переходу від традиційного до 

органічного землекористування є збитки господарства у перехідний 

період, викликані зниженням урожайності культур через відмову від 

мінеральних добрив і пестицидів після багатьох років застосування 

інтенсивних технологій. Тому економічно вигідно розпочинати таке 

виробництво на родючих, не забруднених залишками пестицидів 

ґрунтах.  

Для того щоб мінімізувати втрати врожаю, нами запропоновано 

ще один етап запровадження органічного землекористування – 

стабілізаційний період – період часу, необхідний для проведення 

комплексу агрохімічних та меліоративних заходів спрямованих на 

ліквідацію негативних наслідків попереднього землекористування та 

покращення або стабілізацію якісного стану ґрунтів з метою 

зменшення економічних збитків через зниження врожайності культур 

під час перехідного періоду [1]. 

Такий варіант вимагає додаткових затрат часу і коштів, проте це 

вкрай необхідний крок для вирощування органічної 

сільськогосподарської продукції на землях, які постраждали від 

неконтрольованої безгосподарницької діяльності аграріїв, і дозволить 

уникнути, або принаймні мінімізувати, збитки господарства у 

перехідний період. 

Якщо ж господарство щороку забезпечувало позитивний або 

принаймні бездефіцитний баланс поживних речовин, в достатній 

кількості вносилися органічні та мінеральні добрива, дотримувались 

сівозміни та всі правила землеробства, то землі, скоріш за все, не 

потребуватимуть проведення стабілізаційних заходів. Варіант 

переходу господарства до органічного землекористування буде менш 

фінансово затратним з перехідним періодом в 3 роки.  

Найбільш економічно вигідним за коштами і часом є варіант 

переходу до органічного землекористування на землях, які до цього 

тривалий час не оброблялися. В результаті такого природного 
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залуження агрохімічний стан земель стабілізується або і покращується 

природним шляхом без втручання людини. До того ж, перехідний 

період в такому випадку може бути скорочений до 2 років. 

Отже, залежно від агрохімічного та екологічного стану ґрунтів, до 

вже існуючих варіантів переходу господарств від традиційного до 

органічного землекористування, запропоновано удосконалені варіанти 

(рис. 1).  

 

А. 

 

 

Б. 

 

В. 

 

 

Рис.1. Варіанти запровадження органічного землекористування 

 

 Для того щоб обґрунтувати необхідність та обсяг проведення 

стабілізаційних заходів на сільськогосподарських землях 

запропоновано використовувати методику визначення розміру витрат 

на відновлення родючості ґрунтів розроблену Державною установою 

Сумський обласний державний проектно-технологічний центр 

охорони родючості ґрунтів і якості продукції [2].  

З метою запровадження органічного землекористування у 

Рівненській області проведено розрахунок вартості реалізації 

стабілізаційних заходів, необхідних для відновлення показників 

ґрунтової родючості (гумус, рН, вміст, рухомих з'єднань фосфору і 

калію) до оптимального рівня, шляхом внесення меліорантів, 

органічних і мінеральних добрив. Встановлено, що питомі витрати на 

стабілізацію якісного стану ґрунтів включають питомі витрати на 

вапнування кислих ґрунтів, внесення біогумусу, зернистих фосфоритів 

та хлористого калію, коливаються від 0,96 до 79 тис. грн./га (у цінах 

2012 року) (рис. 2) і потребують від 3 до 12 років, залежно від обсягу 

запланованих робіт.  

Найбільшого обсягу інвестицій на відновлення в минулому 

найкращих земель області, потребує Млинівський район, де втрати 

гумусу за остання 15 років склали майже 0,3%. У північних районах 

області, навпаки, спостерігається відновлення якісного стану ґрунтів 

через зменшення інтенсивності їх використання за останні 15-20 років. 
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Цей факт підтверджують порівняно невеликі витрати на стабілізацію 

якісного стану 1 гектара ґрунтів в зоні Полісся.  

 

 
Рис. 2. Витрати на стабілізацію якісного стану ґрунтів Рівненської 

області   

 

Безумовно, додаткові витрати негативно впливають на 

прибутковість органічних господарств. Проте, робити висновок про 

ефективність запровадження органічного землекористування лише за 

величиною прибутків окремих органічних господарств неправильно. В 

результаті запровадження органічного землекористування очікується 

отримання низки економічних, соціальних, екологічних та 

синергетичних ефектів.  

Альтернативою запропонованим заходам стабілізації якісного 

стану ґрунтів є поступове запровадження та дотримання елементів 

біологізації землекористування, зокрема – використання сидератів як 

органічне добриво, внесення соломи та інших рослинних решток, 

мінімальний обробіток ґрунту, дотримання правил сівозміни.  

Держава, в свою чергу, щороку намагається виділяти кошти із 

державного та місцевих бюджетів на проведення заходів з охорони 

земель та відтворення родючості ґрунтів. В цілому на виконання 
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заходів, передбачених регіональною програмою у Рівненській області 

на 2011 рік, використано коштів на загальну суму 8,3 млн. грн. Та вони 

як правило недофінансовані, спрямовані на вирішення окремих задач і 

не враховують системний характер проблем. Вченими аграріями 

доведено, що органічна система землеробства відновлює екологічну 

рівновагу екосистеми, сприяє її саморегуляції та відновленню 

біорізноманіття.  

Тому, на нашу думку, частину коштів що виділяється із 

бюджету на відтворення родючості ґрунтів, доцільно спрямувати на 

адресну допомогу та дотації органічних господарств під час 

перехідного періоду. Так у сусідній Молдові за перехід до органічного 

сільського господарства фермерам виплачують на 1 гектар орних 

земель 40 і 20 євро в рік (близько 450 грн./га і 230 грн./га), тоді як 

щорічні витрати на проведення стабілізаційних заходів у Рівненській 

області становлять в середньому 4200 грн./га. Отже, ефект від 

запровадження органічного землекористування можна буде таким же, 

а то і більшим, як і за умов проведення стабілізаційних заходів, але 

витрати бюджетних коштів при цьому будуть у 10 разів меншими.  

В подальшому, для визначення загального соціо-еколого-

економічного ефекту від запровадження органічного 

землекористування, потребують дослідження питання щодо 

синергетичних ефектів, ефекту від збільшення середньої тривалості 

життя та покращення здоров‘я населення за рахунок споживання 

органічних продуктів та зростання вартості природного капіталу 

держави, за рахунок дооцінки органічних сільськогосподарських 

земель та ін.  
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Розвиток органічного виробництва є досить актуальним через 

низку явних екологічних, економічних та соціальних переваг, що 

притаманні цій сфері діяльності. Інтенсифікація сільського 

господарства, яка останнім часом відбувається в усьому світі, має 

негативний вплив не лише на навколишнє середовище, але і виснажує 

природні ресурси, без яких ведення агровиробництва неможливе. 

Проблема зростання конкурентоспроможності аграрних 

підприємств є однією з найбільш гострих та актуальних для аграрного 

сектора економіки України. У сучасних умовах якість продукції, 

виробленої аграрним сектором, стає одним із основних факторів його 

конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і зовнішньому 

ринках. В контексті викликів глобалізації та євроінтеграції не повинна 

стати винятком і Україна, тим більше, що є всі передумови для 

ефективного функціонування підприємств органічного сектору. На 

сьогоднішній день в багатьох європейських країнах попит на органічну 

продукцію перевищує пропозицію. Така ситуація є вигідною для 

України, щоб зайняти і укріпити свої позиції експортера органічної 

продукції в країнах ЄС[1]. 

Теоретичні основи й узагальнення практичного досвіду 

розвитку органічного виробництва знайшли своє відображення в 

працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Серед українських 

вчених ця проблема висвітлена в працях Артиша В.І., Бородачевої 

Н.В., Варченко О.М., Вовк В.І, Дейнеко Л.В., Дудар Т.О., Зайчук Т.О., 

Іртищевої І.О., Кобець М.І., Манько Ю.П., Педак І.С., Рудницької О.В., 

Саблука П.Т., Суса Т.Й., Ткачук І.Г, Топіхи В.І., Топіхи І.Н., Чорного 

Г.М., Шикули М.К., Шубравської О.В. та ін.  
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Виробництво конкурентоспроможних продуктів в аграрній 

сфері є результатом господарської діяльності конкурентоспроможного 

підприємства, яке має можливість, виготовити та забезпечити 

необхідний рівень потреб споживачів. Ефективне використання 

наявного виробничого потенціалу, його примноження забезпечує 

підприємству конкурентні переваги на аграрному ринку. При цьому 

слід враховувати, що в аграрній сфері конкуренція має певні 

особливості, до основних з яких відносяться: державне регулювання 

аграрного сектору економіки, без якого неможливо витримувати 

конкуренцію з іншими галузями народного господарства [2]. 

В наш час, по всьому світу стрімко розвивається виробництво 

органічної продукції. За висновками експертів, на сьогодні під 

органічне сільське господарство в світі вже використовуються великі 

площі земель[3]. Україна не є винятком з цього процесу, адже наша 

країна має один з найвищих у світі відсоток родючих 

сільськогосподарських земель, сприятливі кліматичні умови для 

органічної сільськогосподарської діяльності. 

Аграрні підприємства, використовуючи значний земельний 

потенціал та традиційно екстенсивний шлях розвитку виробництва без 

значних інвестицій забезпечують внутрішній і зовнішній ринки 

багатьма видами екологічно чистої продукції сільського господарства. 

Враховуючи, що потреба в органічній продукції в світі сьогодні дуже 

велика, аграрні підприємства повинні використати дану можливість, а 

саме виробництва екологічно чистого продовольства. Наявність в 

достатній кількості придатних для сільськогосподарського 

виробництва родючих земель, сприятливий клімат є основними 

факторами розвитку українського ринку екологічно чистої продукції. 

Щорічний приріст екологічно чистих продуктів на світовому 

ринку становить 25 % [4]. Сьогодні частка органічної продукції на 

світовому ринку продуктів харчування становить 2%, а на ринку в 

межах Євросоюзу – 15 %. При цьому найбільший попит на таку 

продукцію простежується у Німеччині, Італії та Франції. А Швейцарія 

посідає перше місце в Європі за споживанням екологічно чистої 

продукції на душу населення. За прогнозами експертів, у 2020 р. 

обсяги світового ринку екологічно чистих продуктів харчування 

можуть становити 200-250 млрд доларів США [4]. 

Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що 

сучасний внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні 

почав розвиватись з 2006-2007 рр., склавши: у 2007 р. -  500 тис. євро, 

в  2008 р. - 600 тис. євро, 2009 – 1,2 млн. євро, 2010-го цей показник 
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зріс до 2,4 млн. євро, у 2011 р. – до 5,1 млн. євро, а в 2012 р. – до 7,9 

млн. євро [5]. 

Розвиток органічної продукції, поєднуючи в собі економічну 

ефективність та екологічну безпечність землеробства є потужним 

фактором зростання конкурентоспроможності аграрних підприємств, 

дозволить підвищити їх прибутковість, сприятиме створенню 

передумов реалізації стратегії індустріального розвитку національної 

економіки на інноваційних принципах та її модернізації [6]. 

В умовах ринкової економіки, важливу роль відіграє правильна 

оцінка конкурентоспроможності продукції, як сукупність якісних і 

вартісних характеристик товару, які сприяють створенню переваги 

цього товару перед товарами-конкурентами в задоволенні конкретної 

потреби покупця. Два основних критерії – якість і ціна органічних 

продуктів знаходяться в динамічному протистоянні, оскільки перевага 

в якості, порівняно з більшістю продуктів харчування, корелює із 

значно вищою ціною, що робить їх недоступними для більшості 

споживачів, зважаючи на соціальну диференціацію населення. На 

високу ціну органічного продукту на ринку України впливає не тільки 

кількісне обмеження пропозиції, а й довгі ланцюжки посередників [7]. 

На ринку органічної продукції на даний час працює незначна 

кількість виробників, які практично не конкурують, що спричиняє 

безсистемні варіації цін на органічну продукцію навіть в межах однієї 

товарної групи. Значне перевищення попиту над пропозицією 

забезпечує виробникам органічної продукції становище близьке до 

монополістичного. 

На даний час необхідно дослідити всі аспекти зарубіжного 

досвіду ведення органічного виробництва для здійснення поступових 

виважених та обґрунтованих кроків у цьому напрямі в Україні, а також 

для уникнення труднощів і помилок, через які пройшли іноземні 

держави. Зосередження вітчизняного сільського господарства саме на 

органічному виробництві дозволить отримати переваги, які 

забезпечать: конкурентоспроможність національної економіки; 

позиціонування українського виробника як виробника екологічно 

чистих продуктів харчування; екологічну і продовольчу безпеку 

країни.  
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Швидкий темп розвитку науково-технічного прогресу призвів 

до збільшення техногенного навантаження на навколишнє природнє 

середовище та зниження якості агропродовольчої продукції. 

Відповіддю урядів багатьох розвинених країн та міжнародних 

організацій стало формування концепції сталого розвитку, в якій 

економічне зростання має забезпечуватись за рахунок менш 

інтенсивного споживання енергії та сировини в усіх секторах 

економіки, особливо в аграрному секторі, застосування екологічно 

чистих технологій та максимально можливої утилізації відходів за 

принципом ―створювати більше вартості за менш негативного 

впливу‖. Як наслідок – у всьому світі змінилися вимоги до визначення 

меж впливу процесу аграрного виробництва на навколишнє природнє 

середовище, а також до якості продовольчої сировини та продуктів 

харчування. 
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Однією із нових форм ведення сільського господарства є 

органічне землеробство, яке за своєю суттю є багатофункціональною 

агроекологічною моделлю виробництва і базується на менеджменті 

(плануванні й управлінні) агроекосистем. З метою підвищення 

ефективності виробництва та якості продукції максимально 

використовуються біологічні фактори збільшення природної 

родючості ґрунтів, агроекологічні методи боротьби із шкідниками і 

хворобами, а також переваги біорізноманіття, зокрема місцевих та 

унікальних видів, сортів, порід тощо. Технології органічного 

землеробства стрімко поширюються в усьому світі і на сьогодні вже в 

164 країнах ведеться статистика щодо виробництва органічного 

продовольства. 

За даними Міжнародної федерації з розвитку органічного 

землеробства (IFOAM) 37,5 млн га сільськогосподарських угідь у світі 

використовуються для органічного агровиробництва [3]. Найбільша 

частка земель, зайнятих під органічне землеробство, від загальної 

площі усіх земель сільськогосподарського призначення розташована в 

Океанії (2,9 %) та в Європі (2,3 %). Однак окремі країни досягли 

набагато вищих показників: Фолклендські острови – 36,3 %, 

Ліхтенштейн – 29,6 %, Австрія – 19,7 %, Швеція – 15,6 % (табл. 1). 

  

Таблиця 1 

ТОП-10 країн світу з найбільшими площами органічних 

сільськогосподарських угідь, 2012 р. 
За площею органічних 

сільськогосподарських 

угідь, млн га 

За часткою органічних земель 

від загальної площі земель 

сільськогосподарського призначення, % 

Австралія 12,0 Фолклендські острови 36,3 

Аргентина 3,6 Ліхтенштейн 29,6 

США 2,2 Австрія 19,7 

Китай 1,9 Швеція 15,6 

Іспанія 1,6 Естонія 15,3 

Італія 1,2 Швейцарія 12,0 

Німеччина 1,0 Самоа 11,8 

Франція 1,0 Чехія 11,5 

Уругвай 0,9 Латвія 10,8 

Канада 0,8 Французька Гвіана 10,6 

Джерело: складено на основі [3, с. 38-42]. 

 

Особливістю ринку органічної продукції є динамічний ріст 

попиту та збільшення ціни на відміну від традиційного ринку 

агропродукції. Серед країн Європи можна виділити таких лідерів за 
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середніми витратами на споживання органічної продукції в розрахунку 

на душу населення як Швейцарія (189,1 євро), Данія (158,6 євро), 

Люксембург (143,0 євро), Ліхтенштейн (129 євро), Австрія (127 євро) 

(табл. 2). Органічна продукція більш поширена й популярна в тих 

країнах і регіонах, які вирізняються вищим рівнем розвитку економіки.  
 

Таблиця 2 

Розвиток ринку органічної продукції у провідних  

країнах світу, 2012 р. 

Країна 
Обсяг ринку,  

млн євро 

Споживання на душу 

населення, євро/рік 

США 22590 72 

Німеччина 7040 86 

Франція 4004 61 

Канада 2136 62 

Великобританія 1950 32 

Австрія  1065 127 

Швейцарія 1520 189 

Данія 887 159 

Люксембург 75 143 

Джерело: складено на основі [3, с. 68-70]. 

 

Станом на 01.01.2012 р. в світі зареєстровано 1,9 млн 

виробників органічної продукції, з яких 35 % розташовані в Азії, 30 % 

– в Африці та 17 % - у Європі. До країн з найбільшою кількістю 

виробників належать Індія (600000), Уганда (189610) та Мексика 

(169707) [2, с. 61]. Найбільшим попитом органічні продукти 

користуються у країнах Північної Америки і Європи. Екологічно чисте 

виробництво сільськогосподарської продукції в інших регіонах, 

особливо в Азії, Латинській Америці та Африці, є переважно 

експортно-орієнтованим.  

Нині у країнах світу сформовано різноманітні форми організації 

органічного агровиробництва, а саме: 1. великотоварне інвестиційно 

забезпечене органічне виробництво (США); 2. дрібнотоварне 

органічне виробництво з низькою інвестиційною забезпеченістю, 

переважно експортної орієнтації, яке має велике соціальне значення 

(країни Африки); 3. дрібно- та середньотоварне органічне виробництво 

за умов значної фінансової підтримки виробника з боку державних 

інституцій (в основному в країнах-членах ЄС); 4. органічне 

тваринництво на випасній системі (Океанія та Австралія); 5. змішані 

форми організації органічного виробництва, що визначаються 

сприятливістю державної підтримки, внутрішнім попитом (в деяких 
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країнах – попитом туристів) та експортними можливостями [2]. У 

цілому можна відзначити, що основними факторами успішного 

розвитку органічного виробництва є: відповідна законодавча база в 

галузі органічного сільського господарства та екологічної 

сертифікації; ініціативи суб‘єктів аграрного господарювання; 

привабливий цільовий ринок збуту, як регіональний, так і 

міжнародний; високий рівень екологічної свідомості споживачів; 

використання інструментів екологічного та соціального маркетингу. 

За даними IFOAM, ринок органічної продукції в світі виріс з 

17,9 млрд дол США у 2000 р. до 60 млрд дол США в 2012 р. 

Очікується, що у 2014 р. світове споживання органічної продукції 

збільшиться на 61 % і досягне 97 млрд дол США [1]. Враховуючи 

наявність великих площ родючих і екологічно чистих ґрунтів – в 

умовах зростання попиту на органічну продукцію в світі – Україна має 

перспективи розвитку експортного потенціалу, посилення 

міжнародних економічних зв‘язків за одночасного використання 

технологій, що сприяють збереженню і відновленню якісних 

характеристик ґрунтів, зниженню та усуненню негативного впливу на 

навколишнє середовище. 
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На сучасному етапі розвитку ринкових відносин перед 

Україною виникла перспектива входження до світового 

співтовариства. На перспективу це зумовить прогресивний розвиток 

міжнародної торгівлі та споріднених їй видів діяльності. Наскільки 

продукція або послуги відповідають стандартам якості і буде залежати 

успіх функціонування окремих підприємств на зовнішньому та 

внутрішньому ринках. В зв‘язку з цим, для забезпечення стійкої 

конкурентної позиції перед вітчизняними підприємствами постає 

завдання гарантії якості їх продукції.  

Як відомо, конкурентоспроможність продукції пов‘язана з 

двома показниками – рівнем ціни та рівнем якості продукції. Причому 

другий фактор поступово стає більш вагомим. Продуктивність праці і 

економія всіх видів ресурсів поступаються місцем якості продукції. 

Якщо якість не забезпечується і не гарантується, підприємство гине. 

Одним із шляхів досягнення та підтримання конкурентоспроможності 

показників якості продукції  вітчизняних підприємств є систематичне 

проведення аналітично-контрольної роботи в частині аудиторських 

перевірок їх якості. Тому питання забезпечення підвищення якості 

продукції через проведення аудиторських перевірок є  актуальними 

для вітчизняних підприємств. 

Питаннями організації та методики проведення аудиту якості 

продукції,  управління її рівнем займались такі провідні зарубіжні та 

вітчизняні вчені як: Л.Є. Басовський, В.Б. Протасєв [1], 

Л.В. Балабанова [2], М. Подольський [7], А.М. Новіцький [5], 

М.Г. Круглов, С.К. Сергеєв [3], Г.Д. Крилова [4], Ж. Микава [6] та інші 

науковці. Всі вони відмічають, що пріоритетним напрямком розвитку 

економіки в сучасних умовах є підвищення конкурентоспроможності 

продукції через підвищення якості, якого можна досягти шляхом 

проведення аудиторської перевірки.  

Метою дослідження є аналіз проблемних питань щодо 

організації та методики проведення аудиту якості продукції у 

вітчизняних підприємствах, а також формування автором власних 

висновків і пропозицій. 

Концепція комплексного управління якістю продукції в світі 

була вперше розроблена в 1951 році в США доктором 
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Л. Фейгенбаумом, а потім розвинута в Японії професором К. Ісікава. 

Якщо в американських системах переважає індивідуалізм, то в 

японських – колективна участь в формуванні якості, що більш 

притаманно національній економіці. Найбільша кількість розроблених 

і запроваджених систем управління в США, Японії, Іспанії, Франції, 

Німеччині та інших країнах світу. Перспектива інтеграції України у 

світове економічне товариство зумовлює необхідність переходу на 

міжнародні стандарти ISO серії 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, що 

слугують нормативно-правовою основою проведення аудиту якості 

продукції (робіт, послуг). Відповідно до цих стандартів у світі 

сертифіковано понад 800 тисяч систем управління якістю. В Україні 

налічується близько 1630 підприємств, що отримали сертифікати на 

систему управління якістю. 

Стандарти ISO були розроблені технічним комітетом 

ISO/TK 176 в результаті узагальнення накопиченого національного 

досвіду різних країн щодо розроблення, впровадження та 

функціонування систем якості. Вони не стосуються конкретного 

сектору економіки, а являють собою настанови з управління якістю та 

загальні вимоги щодо забезпечення належного її рівня, вибору і 

побудови елементів систем якості. Останні містять опис елементів, що 

їх мають включати системи якості, а не порядок запровадження цих 

елементів тією чи іншою організацією. Стандарти не мають на меті 

спонукати до створення однакових систем якості, оскільки різні 

організації мають різні потреби. Побудова та шляхи впровадження 

систем якості повинні обов‘язково враховувати конкурентні цілі 

організації, продукцію, яка нею виготовляється, процеси, що при 

цьому застосовуються, а також конкретні методи праці.  

Головною метою існування стандартів ISO серії 9000 є 

забезпечення якості продукції, яка вимагається замовником і надання 

йому доказів в можливості підприємства досягнути поставленої мети. 

Відповідно до міжнародних стандартів «для успішного керівництва 

організацією та її функціонування необхідно вибрати напрямок її 

розвитку та забезпечити систематичне та прозоре управління. Успіх 

може бути досягнутий в результаті впровадження та підтримки в 

робочому стані системи менеджменту якості, яка розроблена для 

постійного удосконалення діяльності із урахуванням вимог всіх 

зацікавлених сторін. Управління організацією включає менеджмент 

якості на рівні з іншими аспектами менеджменту [3].  

Основними аргументами, які свідчать про необхідність 

запровадження та використання стандартів ISO 9000 є те, що вони 

орієнтовані на ринкові відносини, узагальнюють у собі передовий 
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досвід організації управління економічно розвинених держав світу, 

універсальні у застосуванні, визнані практично всіма ведучими 

державами в якості основи для організації взаємовигідних торгово-

економічних взаємовідносин. В стандартах ISO робиться акцент на 

відповідальність керівника, зниження витрат виробництва та кадрову 

політику суб‘єкта господарювання.  

В сучасних умовах жорсткої конкуренції між 

товаровиробниками, одним із головних критеріїв успіху стає гарантія 

високого рівня якості продукції. При цьому особливе місце в 

управлінні якістю продукції займає аудит, як один із результативних 

засобів досягнення поставлених цілей і одна із важливіших функцій 

управління, сприяє раціональному використанню об‘єктивно 

існуючих, а також створених людиною передумов і умов виробництва 

продукції високої якості. Сучасні методики проведення аудиту якості 

продукції, що дають змогу при мінімальних витратах досягти високої 

стабільності показників якості, набувають все більшого значення.  

Відповідно до стандарту ISO 8402 [8] «аудит якості – це 

систематичний і незалежний аналіз, що дозволяє визначити 

відповідність діяльності і результатів в області якості запланованих 

заходів, а також ефективність впровадження заходів і їхню придатність 

для досягнення поставлених цілей». Аудит якості застосовується в 

основному (але не тільки) до системи якості або її елементів, таких, як 

процеси, продукція або послуги. Подібні аудити часто називають 

«перевіркою (аудитом) системи якості», «перевіркою (аудитом) якості 

процесу», «перевіркою (аудитом) якості продукції», «перевіркою 

(аудитом) якості послуги».  

Аудит якості продукції це не просто контроль якісних 

характеристик та відхилень від заданих параметрів – це управлінська 

діяльність, яка має охоплювати всю сукупність господарських 

процесів (виробництво, зберігання, реалізацію). Також він має 

системно забезпечувати досягнення стратегічних та оперативних 

завдань по підвищенню якості продукції.  Завдання аудиту  якості 

полягає в тому, щоб, досліджуючи об‘єкт, чинити на нього корегуючі 

дії, що будуть забезпечувати отримання такого рівня якості продукції, 

який буде відповідати плановому завданню. Для підвищення 

результативності системи аудиту якості необхідним є системний 

процесний підхід. Потрібно ідентифікувати багаточисельні 

організаційні взаємозв‘язки між видами діяльності та управляти ними.  

Проведення аудиту якості є важливим елементом будь-якої 

ефективної системи менеджменту. Це забезпечує на регулярній основі 

гарантію того, що система адекватно працює, і вона зрозуміла 
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працюючому з нею персоналу. Проведення аудиту також забезпечує 

зворотний зв‘язок, за допомогою якого визначаються можливі шляхи 

удосконалення системи менеджменту, і вона продовжує працювати 

далі. Принципи проведення аудиту є результативним і надійним 

методом підтримки обраної політики керівництва. По суті, аудит 

якості є діяльністю по збору інформації. Щоб знайти релевантну  

інформацію, аудитор повинен проаналізувати адекватність і 

ефективність заходів щодо управління якістю, а також повинен 

визначити і передбачити наслідки недоліків цих заходів та вплив 

негативних подій на ці заходи. 

Стандарти ISO серії 9000 передбачають застосування систем 

якості у чотирьох ситуаціях:  

– отримання вказівок щодо управління якістю;  

– контракт між першою та другою сторонами (постачальник-

споживач);  

– затвердження або реєстрація, що їх проводить друга сторона;  

– сертифікація або реєстрація, що їх проводить третя 

(незалежна) сторона.  

Відповідно до цього розрізнять внутрішній та зовнішній аудит 

якості (рис. 1). Принциповим у ході внутрішнього аудита є те, що 

аудитори виступають тут як незалежні суб‘єкти. При цьому бажано, 

щоб вони спілкувалися з персоналом ділянки, що перевіряється. 

Внутрішній аудит якості спрямований не стільки на виявлення самих 

невідповідностей, скільки на визначення причин невідповідностей, на 

оцінку необхідності і можливості проведення запобіжних  і коригуючи 

дій. У цьому полягає значна відмінність аудита від діяльності по 

нагляду або контролю, що здійснюються для виявлення 

невідповідностей. 

Зовнішній аудит проводиться незалежними експертами, 

замовником або іншими особами з метою одержання доказів 

відповідності системи якості певним вимогам. Перевірка може 

проводитися перед висновком контракту або перед видачею ліцензії на 

певний вид діяльності і ін. Дотримання міжнародних стандартів якості 

необхідне при експорті продукції. Експортер має засвідчити, що 

продукція відповідає прийнятим міжнародним стандартам якості. 

Аудит якості повинен проводитися на належному рівні. В 

загальному елементами системи аудиту якості будуть: 

 

 

 

Програма 

аудиту 

План 

аудиту 

Підготовчі 

процедури 

Проведення 

аудиту якості 

Звіт 

аудитора 
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Рис. 1. Види аудиту якості 

 

Під час аудиту якості аудитор перевіряє «систему» і «людей». 

Перевіряючи «людей», аудитор повинен оцінити їх в ході опитування, 

як точно вони слідують задокументованим процедурам, наскільки 

кожен учасник процесу представляє, як\якою мірою його робота 

впливає на кінцеву якість продукції (роботи, послуги), знає своє місце 

і роль у бізнес-процесі. Також при проведенні аудиту якості 

перевіряючому слід враховувати, що на якість може впливати ряд 

факторів, різної сили впливу, характеру та тривалості. Тому потрібно 

оцінити в п‘ять груп факторів, а саме: 

Види аудиту якості 

Внутрішній аудит Зовнішній аудит 

Мета проведення - задоволення 

внутрішніх потреб організації за 

допомогою співробітників, або 
аудиторів, що не є 

співробітниками організації 

Мета проведення - задоволення потреб 

організації при проведенні зовнішньої 

діяльності. Проводиться незалежними 

експертами, замовником або іншими 

особами з метою одержання доказів про 

відповідність системи якості певним 

вимогам 

Мотиви проведення:  

- плановий аналіз ефективності 
системи якості. 

- потреба в удосконаленні системи 

якості, необхідність визначення 
найбільш ефективних заходів. 

- оцінка заходів, проведених із 

метою поліпшення якості. 
- виникнення проблем в області 

якості, необхідність визначення 

слабких точок системи. 

Мотиви проведення:  

- підтвердження відповідності 
вимогам, встановленим 

законодавством 

- вимога замовника до 
підтвердження забезпечення якості. 

- потреби органу, що видав 

сертифікат на систему якості. 

Об’єкти якості аудиту: 

аудит якості системи; 
аудит якості продукції/послуги; 

аудит якості процесу/ методу. 
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1. Суб‘єктивні – професійна підготовка спеціалістів 

підприємства (впливає на рівень використання технічних факторів), 

фізіологічні та емоційні особливості працівників; 

2. Економічні – фактична собівартість продукції, можлива 

ціна реалізації, рівень витрат на обслуговування технологічного 

процесу виробництва, розмір заробітної плати працівників, 

продуктивність праці, мотивація праці. Найбільш ефективним 

фактором, що впливає на підвищення якості продукції є ціна реалізації 

та рівень оплати праці. Рівень заробітної плати виступає мотиваційним 

фактором підвищення якості продукції. Визначення справедливої ціни 

реалізації продукції має покривати всі витрати по підвищенню її якості 

і забезпечувати необхідний рівень рентабельності виробництва. В той 

же час продукція з більш високою ціною повинна бути більш високої 

якості. Проте, як показують результати аудиторських перевірок, це не 

завжди так. 

3. Організаційні – концентрація та спеціалізація 

виробництва, форми організації виробничих процесів, порядок 

передачі продукції між виробничими підрозділами для подальшого 

споживання, форми і способи транспортування, зберігання готової 

продукції та ін. Як показує досвід у вітчизняних підприємствах 

організаційним факторам не приділяється належна увага. Тому дуже 

часто в результаті неналежної організації виробничого процесу, 

транспортування до місця зберігання або реалізації продукція втрачає 

свою якість. Ще одним із вагомих організаційних факторів, що може 

впливати на якість продукції є відсутність відповідальності керівників 

структурних підрозділів за рівень її якості в процесі передачі продукції 

від одного до іншого структурного підрозділу; 

4. Технічні фактори – технологія виробництва, можливості 

заміни або виключення окремих технологічних процесів, шляхи 

обслуговування процесу виробництва, технічний рівень оснащеності 

виробництва і т.д.; 

5. Екологічні – нищення екосистеми, наявність різних видів 

забруднень: хімічного, фізичного, термічного, радіоактивного, 

біологічного, забрудненість твердими відходами. 

В ході проведення аудиту якості для визначення основних 

якісних характеристик аудитори можуть використовувати такі методи: 

1.  вимірювальний – ґрунтується на вимірюванні та аналізі 

показників за допомогою приладів і виражається в кількісних 

показниках; 

2.  реєстраційний – спостереження і розрахунок кількості 

негативних подій, предметів або витрат (брак виробництва); 
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3.  розрахунковий – здійснюється на основі використання 

теоретичних і/або емпіричних залежностей показників якості 

продукції від різних параметрів; 

4.  органолептичний – визначення значень показників якості 

продукції, що здійснюється на основі аналізу органів чуття (колір, 

структура, консистенція, ступінь подрібнення); 

5.  соціологічний – визначення значень показників якості 

продукції, що здійснюється на основі збору і аналізу думок її 

фактичних або потенційних споживачів. 

Після закінчення погодженого терміну провідному аудиторові 

групи слід зробити контрольний візит на підприємство для  перевірки 

порядку виконання корегуючих дій з підвищення якісних 

характеристик продукції, та  переконатися, що вони виявилися 

ефективними і залишаться такими і в майбутньому.  Ніякий аудит не 

може вважатися закінченим та ефективним, якщо не були виконані ці 

вказані дії із задовільним підсумком.  

Таким чином, проведення аудиту якості продукції дає 

можливість суттєво змінити підхід до оцінки запровадження та 

результативності системи менеджменту якості, а також є дієвим 

засобом підтримання конкурентної позиції на ринку будь-якого 

суб‘єкта господарювання.  
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ПОБУДОВА СИСТЕМИ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ 

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ  ОРГАНІЧНОЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  

 

А.Ю. Щирська, аспірант 

Житомирський національний  

агроекологічний університет 

 

Практика органічного виробництва висуває дедалі складніші 

завдання, вирішення яких потребує значного обсягу інформації. 

Поняття «інформація» та «управління» взаємопов‘язані: де є 

інформація, там діє й управління, а там, де здійснюється управління, 

неодмінно наявна інформація. Сучасна наука трактує управління як 

вплив на об‘єкт (вибраний на основі наявної інформації з множини 

можливих впливів), який поліпшує функціонування або розвиток 

такого об‘єкта [1]. 

Основним видом інформаційного забезпечення процесу 

управління органічним виробництвом є економічна інформація. 

Пономаренко В.С., Бутова Р.К., Журавльова І.В. та інші науковці 

економічну інформацію розглядають як один з найбільш масових 

різновидів інформації, що відображає процеси виробництва, розподілу, 

обміну і споживання матеріальних благ та послуг [2]. 

Ядром економічної інформації є облікова інформація, на яку 

припадає майже 90 % її обсягу. Обліковою (бухгалтерського) 

інформацією є відомості про господарські операції, зафіксовані в 

носіях облікової інформації. Цінність облікової інформації 

визначається можливостями, які вона надає для прийняття ефективних 

управлінських рішень, оскільки відіграє провідну роль в управлінні 

потоком економічної інформації. Правильно сформована 

бухгалтерська інформація виконує важливу функцію в системі 

розвитку органічного виробництва, оскільки підвищує якість 

керування та активно впливає на зміну характеру управлінських 

рішень відповідно до умов конкуренції, нестабільності ринків, які 

негативно позначаються на рівні ризикованості господарської 

діяльності з виробництва органічної продукції. 

Специфіка облікової інформації в тому, що вона є основною 

інформацією, яка надходить від об‘єкта управління до його суб‘єкта, а 

http://www.docload.ru/
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її значення полягає в можливості суб‘єкта здійснювати попередній, 

поточний і підсумковий контроль за об‘єктом.  

Отже, дані про органічне виробництво є входом до 

інформаційної системи, а необхідна інформація для осіб які 

приймають рішення і контролюють процес його виконання, – виходом 

із системи.  

Формування впродовж облікового процесу необхідної 

адекватної та суттєвої для прийняття управлінських рішень інформації 

проходить поетапно: 

1) первинний етап – первинне спостереження (сприйняття 

факту господарської операції); відображення інформації в документах 

– носіях облікової інформації; 

2) поточний етап – обробка та реєстрація облікової інформації 

в реєстрах обліку, а також її групування й перегрупування з метою 

створення масиву інформації, здатної задовольняти потреби 

користувачів, тобто масиву корисної інформації. 

3) підсумковий етап – упорядкована сукупність операцій з 

формування показників, які загалом відображали б інформацію про 

результати господарської діяльності за визначений період. 

Облікова інформація повинна містити максимум відомостей, які 

були б корисними для зацікавлених осіб, а також надавати необхідні 

пояснення, щоб не дезорієнтувати тих, хто буде нею користуватися. 

Зацікавленими користувачами інформації, яка формується в 

бухгалтерському обліку, є особи, які потребують інформації про 

конкретне виробництво і обіг органічної продукції і мають достатні 

знання для того, щоб зрозуміти, оцінити і використати таку 

інформацію. 

Облікова інформація з метою прийняття ефективних 

управлінських рішень щодо органічного виробництва повинна 

відповідати таким вимогам: 

 достовірність – тобто повністю відображати господарські 

операції та легко перевірятися; 

 значимість – інформація має бути корисною, ґрунтуватися на 

зворотньому зв'язку і надходити до користувачів у потрібний час; 

 порівнянність і постійність – протягом звітного періоду слід 

використовувати однакові методи бухгалтерського обліку, інакше 

пропадає можливість порівняння даних; 

 суттєвість – не потрібно витрачати час на облік незначних 

факторів (тобто, якщо зусилля щодо обліку дорівнюють вартості 

об'єктів, що обліковуються, облік необхідно спростити); 

 консервативність – необхідно вибрати оцінку, яка є менш 
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оптимістичною, тобто доцільно враховувати можливу відсутність 

прибутку і ймовірні збитки, що забезпечить обережність щодо оцінки 

активів, зобов'язань і при визначенні величини прибутку; 

 повнота – інформація повинна містити максимум даних, 

необхідних користувачу [3, 95]. 

Для вирішення проблем обліково-інформаційного забезпечення 

розвитку органічного виробництва необхідно забезпечити: 

 організацію первинного обліку господарських операцій, 

пов‘язаних з органічним землеробством, щодо використання ресурсів, 

оприбуткування об‘єктів діяльності та їх реалізації, визначення 

фінансових результатів. Виробники органічної сільськогосподарської 

продукції та її переробники повинні точно зазначати на яких площах, у 

яких будівлях, на якому устаткуванні здійснюється виробництво. 

Органічні підприємства зобов‘язанні точно визначати на всіх рівнях 

виробництва і переробки та документувати усі необоротні активи, 

виробничі запаси та вироблену продукцію; 

 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 системи обліку, щодо відображення наявності, руху 

і використання ресурсів для органічного землеробства 

(сільськогосподарських земель, активів і витрат на інноваційну робочу 

силу); 

 формування виробничої собівартості, доходів і фінансових 

результатів на окремих аналітичних рахунках процесу виробництва, 

надходження доходів і розрахунку фінансових результатів. Органічне 

господарювання має бути економічно вигідним для виробника і 

споживача. Не зважаючи на перевищення вартості екологічних 

продуктів на 40-50 % порівняно з традиційними, швейцарці щорічно 

витрачають на придбання органічних продуктів в середньому Є 105, 

датчани – Є 51, шведи – Є 47, італійці – Є 25; 

 розробку ефективного облікового процесу в сфері органічного 

виробництва за умови використання органічних добрив, багаторічних 

бобових трав та сидеральних культур. Це дасть можливість формувати 

необхідну інформацію про накопичення і раціональне використання 

вологи, мінеральне живлення рослин, умови життєдіяльності 

ґрунтових мікроорганізмів, структуру ґрунту та її відхилення від 

природної, збереження і розширення відтворення ґрунту; 



 521 

  систему показників фінансової, статистичної і податкової 

звітності для потреб формування державної політики, щодо створення 

сприятливих умов у сфері виробництва та обігу органічної продукції 

(сировини); 

 системне узгодження податкового обліку шляхом 

підпорядкування його завданням органічного виробництва щодо 

ресурсозбереження, імпортозаміщення, диверсифікації джерел 

постачання ресурсів, структурної перебудови економіки та створення 

умов податкового і фінансового стимулювання; 

 інформаційне статистичне забезпечення управління 

органічним виробництвом як інноваційної технології розвитку 

сільського господарства спрямованої на задоволення потреб 

споживачів в екологічно безпечній продукції; 

Після вирішення визначних проблем можливо буде чітко 

розрізняти межі традиційної й органічної діяльності [5]. 

Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що органічне 

виробництво потребує побудови системи облікової інформації для 

прийняття оптимальних реальних рішень, які сприятимуть 

підвищенню ефективності функціонування ринку органічних 

продуктів. 
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переважно спеціалізувались великі господарства. В основному вони 

експортували свою продукцію в країни ЄС (Європейського Союзу). В 

останні 5-7 років цим видом діяльності особливо зацікавились 

відносно невеликі господарства, які, в основному працюють, щоб 

наповнити продуктами харчування внутрішній ринок [2]. Розвиток 

органічного землеробства є перспективним для України, це призведе 

до збільшення обсягів експорту сільськогосподарської та готової 

харчової продукції, активніше сприятиме вирішенню продовольчої 

проблеми. 

Офіційні статистичні огляди IFOAM підтверджують, що якщо 

на початок 2003 р. в Україні було зареєстровано 31 господарство, що 

отримало статус «органічного», то в 2012 р. нараховувалось вже 164 

сертифікованих органічних господарства, а загальна площа 

сертифікованих органічних сільськогосподарських земель склала 

272850 га [1]. 

Міжнародна федерація органічного сільськогосподарського 

руху (IFOAM) дає таке визначення: «Органічне сільське господарство 

– це виробнича система, яка підтримує здоров‘я ґрунтів, екосистем і 

людей. Воно залежить від екологічних процесів, біологічної 

різноманітності і природних циклів, характерних для місцевих умов, 

при цьому виключається використання шкідливих ресурсів, які 

викликають несприятливі наслідки. Органічне сільське господарство 

поєднує в собі традиції, інновації та науку з метою покращення стану 

навколишнього середовища і сприяння розвитку справедливих 

взаємовідносин і належного рівня життя для всього вищезазначеного» 

[4]. 

Узагальнивши існуючі вимоги до органічного виробництва в 

аграрному секторі економіки, виокремлено такі його особливості: 1) 

процес виробництва регулюється стандартами (правилами, нормами), 

підлягає обов‘язковій сертифікації та контролю незалежними 

установами; 2) ґрунтується на загальних принципах сприяння розвитку 

біологічних процесів у агроекосистемах з максимальним 

використанням їхніх внутрішніх природних ресурсів; 3) регулюється 

спеціальною законодавчо-нормативною базою; 4) органічна продукція 

підлягає обов‘язковому маркуванню відповідно до стандартів (правил, 

норм) виробництва. 

Органічна сільськогосподарська продукція є більш якісною за 

своїми санітарно-гігієнічними характеристиками, у разі її споживання 

зменшується можливість потрапляння в організм людини шкідливих 

речовин, а також речовин, вплив яких на стан людини ще недостатньо 

вивчено. Встановлено, що органічне виробництво в аграрному секторі 
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передбачає обґрунтоване поєднання традиційної фермерської практики 

з найновішими результатами наукових досліджень і розробок, що дає 

змогу забезпечити його результативність. 

Дослідження органічного виробництва в аграрному секторі 

показало, що сьогодні воно є найдинамічнішою галуззю у світовому 

аграрному секторі за рахунок стабільних і високих темпів росту у 160 

країнах світу. Під органічним виробництвом у світі зайнято 37 млн га, 

з яких 32,4% розташовані в Австралії, 11,4% – в Аргентині і 5,1% – у 

США. Щорічний приріст становить більше 10 відсотків. Це створює 

передумови для розвитку ринку органічної продукції [3]. 

Суб‘єктами ринку органічної продукції виступають покупці та 

продавці і кожен з них має свою мету на ринку. На основі 

спостережень встановлено, що типовими покупцями органічної 

продукції є насамперед люди з високим рівнем доходу які споживають 

раціональну норму продуктів харчування і прагнуть купувати більш 

якісний товар та сім‘ї з дітьми дошкільного віку (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Характеристика типового покупця органічної продукції 
Ознака Характеристика 

Вік 
Молодь – модно, люди старшого віку – турбота про 

здоров‘я  

Стать Жінки більш схильні до турботи до власного здоров‘я 

Місце 

проживання 
Міста-мільйонники, частково – обласні центри 

Сімейний стан Сім‘ї, що мають дітей дошкільного віку  

Рівень освіти 

Люди з вищою освітою, які усвідомлюють необхідність 

сталого розвитку та збереження навколишнього природного 

середовища для майбутніх поколінь 

Харчові 

вподобання 

Під час вибору продуктів харчування детально вивчають 

склад товару, його якість, походження, спосіб виробництва, 

відповідність екологічним стандартам 

Купівельна 

спроможність 

Люди з високим рівнем доходу, які споживають 

раціональну норму продуктів харчування і прагнуть 

купувати більш якісний товар 

Сфера 

діяльності  
Сільське господарство, медицина, торгівля, освіти 

Стан здоров‘я 
Люди, які мають проблеми зі здоров‘ям і тому споживають 

органічну продукцію з лікувально-профілактичною метою 

Щомісячні 

витрати  

Витрати на органічну продукцію становлять до 50 % 

сукупного доходу сім‘ї  
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Для розвитку ринку органічної продукції в Україні необхідно: 

розвивати сільськогосподарську кооперацію; створювати 

спеціалізовані місця для цієї продукції на гуртових ринках; сприяти 

розвитку експорту органічної продукції; організовувати спеціалізовані 

ярмарки,  виставки та фестивалі. Встановлено, що вирішальний вплив 

має купівельна спроможність, адже відомо, що малозабезпечені люди 

не можуть навіть за великого бажання дозволити споживати дорожчі 

продукти. Щодо батьків, які мають дітей дошкільного віку, то вони 

навіть за недостатнього матеріального рівня намагаються забезпечити 

своїх дітей якісними продуктами харчування. 

Вітчизняний ринок органічної сільськогосподарської продукції 

має значний потенціал, оскільки його обсяг є найменшим серед 

сусідніх європейських країн, тоді як за площею сільськогосподарських 

угідь під органічним виробництвом Україна відстає лише від Чеської 

Республіки та Польщі. 

В Україні існує чотири шляхи збуту органічної продукції: 

спеціалізовані прилавки у великих супермаркетах (Good Wine, Billa, 

Metro, Мегамаркет, Фуршет, Чумацький шлях, Велика кишеня, Наш 

Край, Еко-маркет, Сільпо, Караван, Novus); спеціалізовані органічні 

бутіки, лавки, магазини; доставка через Інтернет-магазини (по містах-

мільонниках) та експорт. 

При розрахункових відносинах органічної продукції 

першочергове значення має: 

 ціна, яка є важливим регулятором взаємодії суб‘єктів 

ринкових відносин і формує дохід продавців і витрати покупців. Ціни 

органічного виробництва є досить нестабільними та коливаються 

залежно від врожаю та експортно-імпортних операцій; 

 якість – її екологічна чистота і безпека для навколишнього 

середовища є основними факторами конкурентоспроможності 

аграрного виробництва.  

Враховуючи недосконалість кон‘юнктури вітчизняного ринку 

органічної сільськогосподарської продукції, нами визначено складові 

для її позитивного розвитку, які ґрунтуються на: відповідному рівні 

цін на органічну сільськогосподарську продукцію; розвитку каналів 

збуту та поінформованості громадськості про переваги органічної 

продукції; посиленні національної системи гарантій органічної 

продукції для захисту українських споживачів; розвитку та 

налагодженні діяльності організаційних структур ринку; прийнятті 

національних стандартів щодо інспекції та сертифікації органічного 

виробництва в аграрному секторі; встановленні відповідальності 

суб‘єктів господарювання за порушення правил виробництва, 



 526 

збирання, зберігання та транспортування органічної 

сільськогосподарської продукції; розширенні каналів збуту 

вітчизняної органічної продукції; розвитку системи інформаційного 

забезпечення [3]. 

На нашу думку, облікове відображення органічної продукції 

необхідно формувати окремо від звичайної продукції на рахунках 

бухгалтерського обліку та відображати наявності, руху і використання 

ресурсів для органічного виробництва в побудованій обліковій 

політиці. При деталізації інформації на рахунках бухгалтерського 

обліку, можливо буде визначити: економічні показники щодо  

характеристики обсягів доходів від реалізації, рентабельності певного 

виду органічної продукції і в цілому по органічних господартвах, що в 

подальшому можливо використовувати  для  прийняття  управлінських 

рішень; місце держави у виробництві органічної продукції, а саме 

державної підтримки та дотацій в органічне землеробство. 

Отже, переорієнтація аграрного виробництва на органічну 

продукцію суттєво вплине на позиціонування України у світі, 

покращить фінансовий стан сільськогосподарських товаровиробників, 

оскільки доходи від виробництва цього виду продукції значно вище, 

ніж на звичайну. 
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