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Питання раціонального використання 
земельних угідь упродовж тривалого часу 
залишаються предметом вивчення, дослід-
ження та наукових дискусій. Реформуван-
ня аграрного сектора економіки створило 
можливості збільше ння кількості землеко-
ристувачів, підвищення рівня використан-
ня земельних угідь та збільшення обсягів 
виробництва продукції. Проте ступінь ви-
користання сільськогосподарських земель 
у багатьох підприємствах залишається на 
досить низькому рівні, що зобов’язує як 
теоретиків, так і практиків прискорити ви-
вчення факторів, які орієнтують на вихід із 
такої ситуації. Необхідно вивчити специфі-
ку кожного регіону, щоб налагодити конку-
рентоспроможне виробництво.

Серед сучасних природних процесів, 
які є наслідком нераціонального господарю-
вання на Поліссі, спостерігаються оглеєн-
ня, окислення та заболочення. Із господар-
ського обігу вилучено багато тисяч гектарів 
сільськогосподарських угідь, значні площі 
лісових масивів. Упродовж останніх років 
відбулася значна деградація довкілля, що 
призвело до активізації процесів ерозії, 
значних екологічних та економічних втрат 

і збитків. Інтенсивне сільськогосподарське 
використання земель спричинило зниження 
родючості ґрунтів через їхнє переущільнен-
ня, втрату водопроникності та підвищення 
ерозійної здатності з усіма екологічними 
наслідками. У сукупності це призвело до  
екологічної кризи в багатьох районах і спри-
яло перегляду поглядів щодо ведення ви-
робничої діяльності та пошуку напрямів ви-
користання безпечних систем виробництва. 
У цьому контексті важливим є вивчення 
можливості запровадження органічного  
землеробства на Поліссі.

У вітчизняній і зарубіжній економічній 
літературі приділено достатньо уваги стану 
використання земельних ресурсів товарови-
ро   бниками. Ґрунтовні дослідження здійсни-
ли у своїх працях Л.І. Абалкін, Д.П. Богиня, 
В.Г. Бодров, М.П. Вітковський, А.С. Галь-
чинський, В.К. Збарський, О.В. Крисальний,  
Ю.Я. Лузан, І.І. Лукінов, В.М. Малес, Б.Я. Па- 
насюк, О.М. Онищенко, П.Т. Саблук та інші 
вчені. Дослідження авторів зробили знач-
ний внесок у розробку зазначеної темати-
ки, однак реалії сьогодення переконують, 
що чимало питань стосовно ефективного 
землекористування в контексті екологізації 



72 Збалансоване природокористування№ 4/2013

вивчені недостатньо. Перспективним напря- 
мом подальшого дослідження є вивчення 
досвіду та можливості запровадження ор-
ганічного землеробства вітчизняними това-
ровиробниками.

Метою цього дослідження є вивчення 
тенденцій розвитку органічного землероб-
ства в умовах Полісся та розроблення про-
позицій щодо напрямів оптимізації земле-
користування.

Методологічною і теоретичною основою 
дослідження є діалектичний метод пізнання 
та системний підхід до вивчення фунда-
ментальних положень економічної теорії. 
Методи індукції та дедукції, аналізу і син-
тезу використовувалися в процесі генерації 
та відбору можливих напрямів екологізації 
сільськогосподарських угідь з метою під-
вищення ефективності діяльності аграр-
них підприємств та вирішення екологічних  
проблем.

В умовах ринкової економіки на Поліс- 
сі, як і в цілому по Україні, широко впро-
ваджуються індустріальні методи ведення 
сільського господарства, що забезпечує зна-
чне зростання обсягів виробництва продук-
ції. Однак така система господарювання су-
проводжується посиленням антропогенного 
навантаження на довкілля, зниженням ро-
дючості ґрунтів, занепадом сільських тери-
торій. До цього додалися проблеми, пов’язані 
з аварією на ЧАЕС, від якої постраждала 
значна частина поліських земель [4].

Більшість товаровиробників прагне 
господарювати на засадах багатогалузе-

вого виробництва з набором енергомістких 
і високоліквідних сільськогосподарських 
культур та використанням значної кількості 
промислових засобів хімізації (мінеральних 
добрив, хімічних засобів захисту рослин). 
Такі системи господарювання здійснили  
значний негативний вплив на екологічний 
стан сільських територій.

Важливим для Поліського регіону є по-
шук та розроблення ефективної зональної 
системи землеробства, що ґрунтується на 
засадах органічного виробництва, яка за-
бороняє або значною мірою обмежує вико-
ристання синтетичних комбінованих добрив, 
пестицидів, регуляторів росту та харчових 
добавок до кормів при відгодівлі тварин. Та- 
ка система, при можливості, повинна макси-
мально ґрунтуватися на сівозмінах, викорис-
танні рослинних решток, гною та компостів, 
бобових трав, органічних відходів виробниц-
тва, мінеральної сировини, біологічних засо-
бів боротьби зі шкідниками з метою підви-
щення родючості та поліпшення структури 
ґрунтів [6].

Методи органічного землеробства були 
започатковані у США вже понад сторіччя 
тому. Зацікавленість споживачів органічної 
продукції продовжує зростати з кожним 
роком [9]. Так, у США вже майже 40% аме-
риканців споживають органічну продукцію, 
при цьому 37% із них вживають ці продукти 
більше одного разу на день, 39 — принаймні 
один раз на тиждень і лише 24% вживають 
органічні продукти нерегулярно [7]. Площі 
органічних угідь щороку збільшуються, що 

зумовлено значним попитом 
на екологічно чисту продук-
цію. Лідерами за площами 
сертифікованих органіч-
них сільськогосподарських 
угідь є: Австралія, Аргенти-
на, США, Китай, Бразилія 
(рис. 1).

Ідея органічного вироб-
ництва запроваджується в 
багатьох регіонах України 
і поступово набуває поши-
рення на Поліссі. Усе більше 
людей починають звертати 
увагу не лише на ціну, а й 
на якісні показники продук-
тів харчування. Споживачі 
готові платити більше за 
безпечну продукцію, адже 
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Рис. 1. Перша десятка країн світу з найбільшими площами серти-
фікованих сільськогосподарських земель, зайнятих під органічним 
виробництвом.
Джерело: побудовано за даними [8].



73Збалансоване природокористування № 4/2013

традиційне ведення сільського господарства 
передбачає використання значної кількості 
хімічних препаратів, що негативно впливає 
на довкілля та здоров’я людини.

Аналізуючи вітчизняне виробництво 
органічної продукції, слід сказати, що зона 
Полісся входить до одного з чотирьох регіо-
нів України, де ґрунти ще не забруднені до 
небезпечних меж і де можливе вирощуван- 
ня екологічно чистої продукції на рівні най-
суворіших світових стандартів. Ґрунтові й 
агрокліматичні умови в зоні Полісся спри-
ятливі для ведення органічного сільськогос-
подарського виробництва [2].

Для органічного землеробства викорис-
товуються родючі ґрунти, на яких без засто-
сування мінеральних добрив можна виро- 
щувати стабільні врожаї сільськогосподар-
ських культур. У Поліському регіоні це сірі, 
лісові, дернові та лучні не оглеєні, дерно-
во-підзолисті супіщані та легкосуглинкові 
із середнім і високим агрохімічним забез-
печенням та оптимальними параметрами 
водно-повітряного режиму. Господарства, 
що вирощують органічну продукцію, по-
винні дотримуватися сівозмін, включати в 
структуру посівної площі бобові культури 
та багаторічні бобові трави, щоб забезпечити 
поживні речовини та відтворення гумусу в 
ґрунті [3].

Станом на 2011 р. в Україні статус орга-
нічного отримали 155 господарств, загальна 
площа земель під органічним виробництвом 

у яких становила 368,9 тис. га, що дало змогу 
Україні за цим показником посісти 16 місце 
в світі серед більш ніж 100 країн. Більшість  
органічних господарств розміщені в Одесь-
кій, Херсонській, Чернівецькій, Тернопіль-
ській та Полтавській областях [1].

На Житомирщині органічне виробни-
цтво представлено вирощуванням органіч-
ного зерна, що здійснюється за кошти ін-
вестиційних компаній та експортується за 
кордон (табл. 1). Найбільші площі, на яких 
ведеться виробництво за органічною тех-
нологією належать житу. Це пояснюється 
тим, що культура є традиційною для зони 
Полісся, вона не потребує внесення значної 
кількості добрив, пристосована до місцевих  
ґрунтово-кліматичних умов. Основними то- 
варовиробниками продукції, де дотриму-
ються технологій органічного землеробства, 
в Житомирській області є: ТОВ «Верто- 
київка», ПП «Миролюбівське», ТОВ ВО 
«Агро-Пром-Сервіс», ФГ «Ставрів» Жи-
томирського району, ПП «Галекс-Агро» 
Нов.-Волинського району, СТОВ «Україна», 
ПСП АФ «Симони», ПОСП «В. Яблунецьке»,  
ФГ ім. Мічуріна, ФГ «Кулішівське», ДПДГ 
«Рихальське», ДСГП «Райагрохім» Єміль-
чинського району.

Одним з найвідоміших «органічних» 
господарств на Житомирщині є приватне 
підприємство «Галекс-Агро» Новоград-Во-
линського району, яке спеціалізується на 
вирощуванні зернових і технічних культур, 
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Таблиця 1

Інформація про вирощування екологічно чистої продукції рослинництва  
у господарствах Житомирської області

Культура

Площа для вирощування  
екологічночистої продукції, га Валовий збір, т

Роки

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Пшениця 100 110 204 240 250 481
Жито 5741 7579 7851 6324 8379 9345
Гречка – 20 – – 20 –
Вико-овес 548 634 632 1211 1306 1354
Пелюшка 632 520 698 2047 1196 1421
Гірчиця – 62 54 – 50 45
Овес 851 791 921 2784 2476 2785
Морква 5 5 5 95 90 95

Джерело: власні дослідження.
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виробництві молока й м’яса. «Галекс-Aгро» 
є базовим господарством з виробничої пере-
вірки ґрунтозахисних технологій вирощу-
вання культур, заходів щодо розширеного 
відтворення родючості ґрунтів та виробниц-
тва екологічно безпечних продуктів харчу-
вання. У березні 2009 р. землі підприємства 
були атестовані інспекторами сертифікацій-
них компаній ІМО та «Органік Стандарт». 
У 2012 р. посівна площа цього господарства 
становила 5,1 тис. га. У структурі посівних 
площ зернові культури займали 3,5 тис. га 
(68% посівної площі), зокрема озимі зер- 
нові — 1,8, з них озима пшениця — 1,1; ярі 
зернові — 1,7, з них ячмінь — 0,2, овес —  
0,3, просо — 0,4, гречка — 0,2, зернобо- 
бові — 0,16.

Діяльність ПП «Галекс-Агро» підтвер-
джує, що використання органічних техноло-
гій у землеробстві дає змогу господарству 
підвищити природну біологічну активність 
ґрунтів та відновити баланс натуральних  
поживних речовин. За умов ведення органіч-
ного виробництва підсилюються відновлю-
вальні властивості ґрунту, нормалізується 
робота живих організмів, відбувається зба-
гачення на гумус і як результат — поступово 
збільшується урожайність сільськогоспо-
дарських культур та підвищується якість 
продукції.

Проведені дослідження показують, що  
широкого розповсюдження вітчизняна сис-
тема органічного землеробства ще не набула. 
Міжнародний досвід свідчить, що перспек-
тиви розвитку екологічного виробництва за-
лежать від декількох складових: по-перше, 
наявності відповідних природних умов на ви-
значеній території та досвіду впровадження 
відповідних агротехнологій; по-друге, на-
явності національної нормативно-правової 
бази, що дасть можливість відпрацювати 
механізми контролю процесу виробництва 
екологічно чистої продукції для забезпе-
чення гарантії її якості кінцевому спожи-
вачеві.

ВИСНОВКИ

Біологізація господарського процесу в 
агроформуваннях Поліського регіону повин-
на здійснюватися через систему виробниц-
тва сільськогосподарської продукції, яка 
забороняє або значною мірою обмежує вико-
ристання синтетичних комбінованих добрив, 
пестицидів, регуляторів росту та харчових 

добавок до кормів при відгодівлі тварин. Така 
система за можливості повинна максимально 
ґрунтуватися на сівозмінах, використанні 
рослинних решток, гною та компостів, бобо-
вих трав, органічних відходів виробництва, 
мінеральної сировини, біологічних засобах 
боротьби зі шкідниками з метою підвищення 
родючості та поліпшення структури ґрунтів, 
забезпечення повноцінного живлення рос-
лин та боротьби з бур’янами й шкідниками 
сільськогосподарських культур.

Останніми роками на Поліссі значно 
скоротилися обсяги внесення мінеральних 
добрив та засобів захисту рослин, що само 
по собі спонукає до впровадження органіч-
ного землеробства. Разом з тим є проблеми 
з реалізацією виробленої екологічночистої 
продукції та укладанням контрактів на її 
закупівлю за цінами, які могли б забезпечи-
ти прибутковість господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств.

Для розвитку органічного виробництва 
на Поліссі потрібні маркетинг і реклама еко-
логічної продукції, інформування спожи- 
вача про переваги такої продукції та форму-
вання сталого попиту на неї. Це є найбільш 
складним на Поліссі за відсутності тради-
цій споживання екологічної продукції. Саме 
тому формування механізму просування 
екологічної продукції до споживача є пер-
шочерговим завданням.

Досвід розвитку органічного сільського 
господарства у світі підтверджує, що при 
цьому створюються додаткові робочі місця, 
виникають нові перспективи для фермер-
ських господарств, підвищується життє-
здатність сільських громад та з’являються 
інші соціальні переваги, що є надзвичайно 
актуальним для Поліського регіону. У пер-
спективі органічне землеробство дае змогу 
оптимізувати виробничу структуру сіль-
ськогосподарських підприємств, узгодити 
та гармонізувати економічні, екологічні та 
соціальні аспекти господарювання.
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В умовах загрозливої екологічної си-
туації, інтенсивного використання природ-
них ресурсів та невпинного зростання сус-
пільних потреб першочергового значення 
набуває безпечне та раціональне сільсько-
господарське виробництво, якого можливо 
досягти впровадженням методів і принципів 
органічного виду господарювання, що на-
буває особливої актуальності для розвитку 
сфери охорони довкілля та забезпечення 
екологічної безпеки в момент загострення 
соціально-економічної та екологічної кризи. 
Це також зумовлює потребу в підвищенні 
еколого-економічної ефективності органіч-
ного виробництва з огляду на необхідність 
зростання конкурентоспроможності аграр-
ного сектора економіки країни та поліпшен-
ня якості навколишнього природного се- 
редовища.

Питання підвищення ефективності ви-
робництва сільськогосподарської продук-
ції досліджували багато вітчизняних вче-

них: О.М. Бородіна [1], О.Ю. Грищенко [3],  
О.В. Демченко [3],  А.В. Ключник [4],  
Ю.С. Коваленко [3], О.І. Шкуратов [7] та ін.

Питанням виробництва та реалізації 
органічної сільськогосподарської продукції 
приділяли увагу С.С. Антонець [6], Н.М. Го- 
ловченко [1], Н.В. Зіновчук [2], В.В. Підліс-
нюк [5], Л.М. Сокол [5], Т.Р. Стефановська 
[5], М.К. Шикула [6] та багато інших. Проте 
проблемам підвищення саме еколого-еконо-
мічної ефективності виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції, зокрема 
аспектами ціноутворення такої продукції, 
питанням удосконалення господарського  
механізму, приділялася зовсім незначна 
увага, що підвищує актуальність і зумов-
лює необхідність подальших наукових дос-
ліджень у цьому напрямі.

Метою дослідження є визначення та 
аналіз окремих напрямів підвищення еко-
лого-економічної ефективності виробництва 
органічної сільгосппродукції.
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