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На сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки 

ступінь продовольчої та екологічної безпеки істотно обумовлено 

альтернативними технологіями в галузі сільського господарства та 

збереженням природних ресурсів агросфери. Нині серед таких систем 

найбільший розвиток отримало органічне сільське господарство, що 

практикується на комерційному рівні в багатьох країнах світу. За 

існуючих умов, коли органічне сільське господарство та ринок 

органічної продукції в цілому вже розглядаються як чинники сталого 

розвитку, дуже важливою стає проблема уточнення сутності цих 

категорій, а також їх економічного обґрунтування. 

Зважаючи на розглянуті визначення терміну «органічне сільське 

господарство» слід зауважити, що всі вони сходяться на тому, що це 

система, яка спирається на управління виробництвом. Проте сільське 

господарство є не тільки виробничою системою, а й спосібом життя 

сільського населення в певних умовах навколишнього природного 

середовища, що складає агроекосистему. Це система, що враховує 

потенційний згубний вплив на довкілля і людину таких синтетичних 

добавок, як мінеральні добрива та пестициди, генетично модифіковані 

організми тощо. Всі ці методи підлягають зміненню в органічному 

сільському господарстві особливими методами, які зберігають і 

підвищують родючість ґрунту, запобігають розмноженню шкідників і 

зростанню захворювань. Органічне сільське господарство надає 

можливість у перспективі узгодити і гармонізувати екологічні, 

економічні та соціальні цілі в аграрному секторі економіки [1]. 

Отже, органічне сільське господарство є системою, яка 

спирається на управління агроекосистемами, а не лише 

сільськогосподарським виробництвом. Тобто окрім управління 

виробництвом, в систему органічного сільського господарства також 

входить реалізація комплексу заходів, що безпосередньо забезпечують 

це виробництво з метою досягнення економічного, екологічного та 

соціального ефекту. 

Таким чином, враховуючі проведенні дослідження органічне 

сільське господарство за своєю суттю можна визначити як цілісну 

систему управління агроекосистемами, що включає оцінку 
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екологічних загроз та ризиків екологічній безпеці в аграрній сфері та 

встановлює порядок взаємовідносин економічних суб'єктів у процесі 

виробництва органічної сільськогосподарської продукції. При цьому 

концепція органічного сільського господарства полягає в тому, щоб 

якомога точніше повторити «виробництво» в природних 

агроекосистемах, спираючись на екологічні процеси, біорізноманіття 

та, адаптовано до економічних умов, поєднати в собі традиції, 

інновації і досягнення науки на благо навколишнього природного 

середовища та поліпшення якості життя всіх учасників. 

Нині в Україні існує значний потенціал для розвитку 

органічного сільського господарства. Еколого-економічний аналіз 

сучасного стану виробництва органічної сільськогосподарської 

продукції свідчить про поступовість його розвитку, а саме: збільшення 

сертифікованих площ, підвищення внутрішнього споживчого ринку, 

підвищення обсягів реалізації виробленої продукції [2]. 

Попри значний потенціал для виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції, вітчизняні підприємства 

наштовхуються на низку перешкод та проблем розвитку органічного 

виду господарювання, серед яких [2-4]: 

 відсутність ефективного інституціонального середовища 

органічного сектора аграрної сфери; 

 відсутність єдиної системи сертифікації виробників 

органічної сільськогосподарської продукції та, відповідно, єдиних 

вимог та правил ведення органічного сільського господарства; 

 відсутність державного контролю за виробництвом, обігом 

та реалізацією органічної продукції; 

 відсутність ефективно дієвих державних та місцевих 

програм підтримки розвитку органічного сільського господарства; 

 низький рівень фінансової незалежності 

сільськогосподарських товаровиробників та неспроможність здолати 

період конверсії; 

 низька інформованість споживачів щодо особливостей 

органічної продукції та її переваг; 

 відсутність дієвого вітчизняного ринку органічної 

сільськогосподарської продукції. 

Загалом стратегічною метою розвитку органічного сектора 

вітчизняної економіки є визначення та реалізація основних напрямів 

державної політики розвитку органічного сільського господарства, 

спрямованих на забезпечення екологічної безпеки аграрного сектора 

економіки, підвищення якості сільськогосподарської продукції, 

збереження та поліпшення родючості ґрунтів, охорону навколишнього 
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природного середовища та збереження біорізноманіття, створення 

сприятливих умов для збалансованого розвитку сільських територій. 

Реалізація вказаних напрямів передбачає розробку і 

забезпечення виконання низки законодавчих та нормативно-правових 

актів у галузі органічного землеробства щодо: гранично допустимих 

рівнів забруднення ґрунтів; якісного стану ґрунтів; оптимального 

співвідношення земельних угідь; показників деградації земель та 

ґрунтів. Крім того, підлягають розробленню нормативні документи із 

стандартизації органічного землеробства, зокрема: організаційно-

методичні, у яких визначаються терміни, поняття класифікації тощо; 

технічні, у яких визначаються умови надання послуг, передбачених 

веденням органічного землеробства; технологічні, якими 

регламентуються процеси виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції тощо. 
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