
Інвестиції: практика та досвід № 23/2015140

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вирішити питання охорони агроландшафтів і забез�

печити конкурентоспроможність сільськогосподарської

продукції можна шляхом розвитку екологічних техно�

логій для виробництва органічної продукції у сільсько�

господарських підприємствах.
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ECOLOGICAL FARMING IS THE WAY TO ORGANIC PRODUCTION IN UKRAINE

Інтенсивне ведення землеробства спричинило порушення екологічної рівноваги природи:

накопичення в грунті токсичних речовин, посилення ерозійних процесів, як наслідок — незадо�

вільна якість небезпека вирощеної продукції. Внаслідок надмірного використання добрив спо�

стерігається явище деградації грунтів, зменшення вмісту гумусу, зниження їх родючості.

У сільському господарстві України використовується 50 різновидів мінеральних добрив. Це,

в середньому, 126—133 кг на 1 га. Застосування мінеральних добрив і пестицидів дають мож�

ливість значно підвищити врожайність сільськогосподарських культур, проте має негативні

екологічні наслідки: накопичуючись у рослинах, вони потрапляють в організм людини; забруд�

нюють поверхневі і підземні води; знищують або пригнічують мікрофлору грунту.

The intensive farming led to violation of the ecological balance of nature: the accumulation of toxic

substances in the soil, increased erosion and, as a result, poor quality of grown products and their

danger. Due to excessive use of fertilizers there is phenomenon of soil degradation, reduction of

humus content, reduction of fertility.

It is used 50 kinds of mineral fertilizers in Ukrainian agriculture. An average number of them is

126—133 kg per 1 hectare. The using of fertilizers and pesticides makes it possible to significantly

increase crop productivity, but it has negative environmental consequences: accumulating in plants,

they enter the man's body; surface and ground water's pollution; they destroy or suppress soil

microflora.

Ключові слова: землеробство за органічною технологією, органічні добрива, екологічна безпека, ефек�
тивність, державна підтримка, потенціал землеробства за органічною технологією.

Key words: agriculture technology for organic, organic fertilizers, environmental safety, efficiency, government
support, the potential for organic farming technology.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питаннями органічного ведення землеробства у

сільськогосподарських підприємствах займаються такі

науковців, як: Добряк Д.С., Корніцька О.І., Капштик М.,

Скрипчук П.М., Тараріко Ю.О., Шубравська О., Іржі

Урбан та ін. Питання екологічного землеробства зали�
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шається відкритою, бо перехід господарств від традиц�

ійного до органічного виробництва залежно від агро�

екологічного стану грунтів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою досліджень є економічне обгрунтування за�

провадження землеробства за органічною системою в

Україні. Для досягнення поставленої мети було виріше�

но такі завдання: оцінено сучасний стан сільськогоспо�

дарських угідь, обгрунтовано темпи розвитку органіч�

ного виробництва продукції за органічною технологією,

визначено динаміку розвитку господарств з органічним

напрямом виробництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Землеробство за органічною технологією полягає

у мінімальному обробітку грунту та застосуванні грун�

тозахисних та грунтовідновлювальних технологій, ак�

тивному використанні сидератів із застосуванням бобо�

вих азотно�збагачуючих культур, внесенні лише орга�

нічних добрив, а також повну відмову від ГМО та хіміч�

них добрив, неорганічних засобів боротьби з бурянами

у рослинництві.

Науково обгрунтована сівозміна є одним з основ�

них факторів боротьби з бур'янами, хворобами, шкідни�

ками, сприяє економії витрат на пестициди і значною

мірою забезпечує одержання екологічно чистої про�

дукції рослинництва. Застосування фермерськими гос�

подарствами півдня України науковообгрунтовані сівоз�

міни дозволять без додаткових витрат підвищити вро�

жайність сільськогосподарських культур до 20 % і

більше.

За оцінкою FAO, Продовольчої і Сільськогоспо�

дарської Організації ООН, яка багато років вивчала на�

слідки застосування агрохімії та методів індустріаль�

ного сільського господарства, майбутнє аграрного

розвитку у світі має будуватись саме на органічних

технологіях відновлення природних ресурсів та

мінімізації залежності від вичерпних ресурсів, з реа�

лізацією дбайливого ставлення до природи, фермера

та споживача.

Основна проблема розвитку органічного землероб�

ства в Україні і світі пов'язана з низьким рівнем профес�

ійної освіти саме в питаннях органічних технологій че�

рез потужний вплив агрохімічних корпорацій на фор�

мування нового академічного контексту. І це, недивля�

чись на те, що переважна більшість науковців�практиків

ХIХ—ХХ століть доводила практичними результатами

довгострокову збалансованість раціональності органі�

чних методів землеробства.

Посилення процесів деградації грунтів, наявність

проблем з виробництва нормативних за якістю харчо�

вих продуктів, погіршення в багатьох країнах світу, зок�

рема і в Україні, екологічної ситуації, зумовлюють не�

обхідність зміни сучасної стратегії землеробства. На�

зріла потреба в екологізації і біологізації землероб�

ства. Перші кроки в цьому напрямі вже здійснено: у

країнах Західної Європи і США випробовують так звані

альтернативні системи землеробства, які не передба�

чають застосування агрохімікатів. У східноєвропейсь�

ких країнах і Україні вивчають різні елементи біологі�

зації землеробства. Відтворення та підвищення родю�

чості грунтів за цих систем землеробства планується

здійснювати, застосовуючи матеріали мікробіологіч�

ного, рослинного або тваринного походження, що

пройшли біоконверсію.

 У наш час у світі площа сільгоспугідь, сертифікова�

них для вирощування органічної продукції, становить

близько 250 тис. га. Світовий досвід ведення органіч�

ного землеробства свідчить про те, що на початку 90�х

років ХХ ст. господарства з органічними формами зем�

леробства становили 0,1—2,0%, нині відповідно 2—4%

і лише в окремих країнах (Австрії, Італії) цей показник

сягає 10—12%. В Україні виробництвом органічної про�

дукції займаються в 200 господарствах на 270 тис. га

(0,8% орних земель) за участі іноземних (переважно з

консультативною місією) організацій. У світі серед країн

органічного руху Україна посідає 21�ше місце. Доза

внесення органічних добрив у господарствах — 24—

26 т/га, середня врожайність зернових культур — 5,2

т/га, рентабельність сільськогосподарської діяльності

— 36—42% [1].

Серед вітчизняної продукції вирощеної за вітчиз�

няними технологіями найбільшу частку становлять

пшениця, гречка, горох, соняшник. На частку продукції

тваринництва припадає близько 10%, що пояснюєть�

ся більш жорсткими вимогами, ніж до продукції рос�

линництва. Усі ці аспекти зумовлюють необхідність по�

глиблених наукових досліджень та розроблення прак�

тичних рекомендацій щодо дослідження виробництва

продукції за органічними технологіями в Україні. З

2011 р. науковими установами Національної академії

аграрних наук України виконується "Органічне вироб�

ництво сільськогосподарської продукції" (головна ус�

танова з виконання — ННЦ "Інститут землеробства

НААН"), в якій беруть участь 75 установ і організацій

з метою відпрацювання науково�методичних основ

ведення органічного землеробства в Україні. Практич�

на реалізація програми полягатиме в комплексі орган�

ізаційних і агротехнічних заходів щодо екологічно зба�

лансованого ведення сільського господарства з мак�

симальним залученням природних місцевих органічних

ресурсів.

Агроекологічний потенціал врожайності в Україні за

даними Продовольчої і Сільськогосподарської Органі�

зації ООН складає 6,2 тонни на гектар, а фактична се�

редня врожайність сьогодні становить лише 2,5 тонни

на гектар. Це найбільший у світі потенціал, який може

бути використаний максимально ефективно, у тому числі

і через застосуванням органічних технологій землероб�

ства.

Виробництво продукції за органічними технологія�

ми в Україні на 2013 р. складало менш ніж 0,5% від за�

гального валового сільськогосподарського виробниц�

тва. В країнах Європи органічне виробництво займає від

10 до 20% від загального обсягу виробництва продукції.

Динаміка збільшення попиту в Європі на органічну

продукцію вказує на перспективу для українських аграр�

них виробників швидко інтегруватись до вибагливого,

але досить прибуткового і стабільного ринку органіч�

ної продукції, що активно розвивається [2].

Статус продукції виробленої за органічними тех�

нологіями в країнах Європи підтверджує сертифі�
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кат, право на використання якого підтверджує кож�

ного року виробник органічної продукції через один

з органів органічною сертифікації. Наявність сер�

тифікату є свідченням дотримання виробником за�

гальноєвропейських стандартів виробництва за

екологічно чистими технологіями. В Україні біля

150 виробників пройшли європейську органічну

сертифікацію та мають право продажу сировини

виробленої за органічними технологіями до країн

Європи.

Органічне землеробство в Україні має великий по�

тенціал для розвитку, адже лише 0,5% українських

земель станом на 2014 рік зайняті під органічним ви�

робництвом. Серед більш ніж 200 сертифікованих

органічних господарств в Україні, лише 2 господар�

ства активно впроваджує біодинамічні технології зем�

леробства. Біодинаміка як сучасна природна техно�

логія органічного землеробства визнана в світі як

одна з найкращих для відновлення родючості грунтів,

розвитку біорізноманіття, підтримання чистого дов�

кілля та виробництва здорового харчування. Розви�

ток органічного та біодинамічного виробництва в Ук�

раїні сприятиме зміцненню експортного потенціалу

країни та зміцненню здоров'я нації. На зміну глибокій

оранці приходить щонайменший обробіток грунту

безвідвальним способом, за якого верхній шар гуму�

су не перегортається, і в грунті зберігається волога.

Замість хімічних добрив використовуються гній та

сидерати — багаторічні трави й культури, багаті на

азот, калій і фосфор (люцерна, еспарцет, гречка й

інші). У певній фазі розвитку висіяні трави й культу�

ри, впереміш із бур'янами, скошуються й заорюється

в грунт.

Аналіз еколого�токсикологічного стану орних зе�

мель України, проведений фахівцями Інституту аг�

рохімії і грунтознавства Української Академії аграр�

них наук, показав, що антропогенне забруднення те�

риторій в Україні має не суцільний, а локальний харак�

тер — іще залишилася частка чистих земель, де рівень

забрудненості значно нижчий порівняно з країнами

Західної Європи. Крім земель, які роками не викорис�

товувалися в рільництві, є багато земель фінансово�

проблемних господарств, де мало застосовувалися

хімічні засоби, а грунти на ланах поступово звільнявся

від накопичених залишків пестицидів та нітратів. Ці

грунти мають великий резерв для майбутніх при�

бічників фермерських господарств з органічним вироб�

ництвом [3].

З 2012 року кількість господарств, які вирощу�

ють продукцію за органічними технологіями в Ук�

раїні зросла з 72 до 182, і, за прогнозами, буде

збільшуватися.  Адже тільки за  останній рік

внутрішній ринок споживання сертифікованих орган�

ічних продуктів подвоївся: з 1,2 до 2,2 млн євро. За

масштабами ємності світового ринку (55 млрд дол.

США) це, звичайно, небагато, але тенденція до зро�

стання відбувається. За прогнозами експертів, у

найближчі роки варто чекати збільшення внутрішнь�

ого ринку споживання органічної продукції ще в два

— три рази.

Експорт продукції в Україні є складним процесом,

тому що для виходу на міжнародний ринок господар�

ства мають власними силами та коштом отримувати

ліцензії та сертифікати Ця процедура досить тривала та

клопітна — дослідженням та сертифікації підлягають

не лише кінцевий продукт, а й грунти, умови зберігання

та утримання, переробки, пакування, транспортування

тощо.

Перехід на органічне землеробство пов'язаний із

певним тимчасовим зниженням рентабельності вироб�

ництва, держава могла б передбачити на цей період

пільгові кредити; а розвитку господарств, які вже от�

римали статус органічного, мали б сприяти державні

програми із закупівлі органічної продукції для ліка�

рень, шкільних та дошкільних закладів.

Україна не повинна стояти осторонь цих про�

цесів, адже її аграрний сектор володіє широким

спектром можливостей для розвитку органічного

напряму господарювання. Формування вітчизняно�

го ринку продукції виробленою за органічними тех�

нологіями, утримує стійкі позиції на світовому орган�

ічному агропродовольчому ринку. Розраховувати на

успіх можна лише за умови законодавчого і норма�

тивно�правового забезпечення, впровадження інно�

ваційних технологій, екологічного менеджменту,

належної державної підтримки та суспільного виз�

нання в країні органічного агровиробництва. У шир�

шому масштабі перспективи розвитку вітчизняного

агровиробництва з органічними технологіями й фор�

мування ринку з екологічно чистою продукцією по�

в'язані з актуальністю світової проблеми щодо га�

рантування безпеки харчування людей, яку не здат�

не розв'язати традиційне сільське господарство, й

одночасно — недостатнім задоволенням попиту на

продукцію, яка вирощена без додавання шкідливих

речовин з боку, насамперед, європейських спожи�

вачів.

Перехід України на біологічні основи ведення зем�

леробства, створення та поступове розширення еко�

логічно чистих районів з виробництва сільськогоспо�

дарської продукції, широке застосування відповідних

альтернативних технологій значно збільшить її мож�

ливості у цьому напрямі. Екологічно чиста продукція

— це не та продукція, що пройшла лабораторний

аналіз і у ній не виявлено ГМО заборонених речовин,

а продукція, яка технологічно вирощена на органічній

основі без застосування будь�яких синтетичних доб�

рив, хімічних препаратів, отрутохімікатів і відповідає

міжнародним стандартам якості.

Євген Милованов, голова правління Федерації

органічного руху України, відзначає низку основних

причин повільних темпів розвитку органічного

сільгоспвиробництва. По�перше, це відсутність нау�

ково�технічної, економічної і екологічної політики,

яка б забезпечувала як нові наукові розробки, так і

пропаганду сільського господарства з органічними

системами як форми сталого землеробства і здоро�

вого довкілля та виробництва екологічно чистої про�

дукції. По�друге, відсутність у виробників гарантій, що

держава закупить  частину врожаю.  По�третє,

відсутність системи дотацій господарствам, які вико�

ристовують біологічні засоби захисту рослин та

відновлюють родючість грунтів. Нарешті, це низький

рівень органічної аграрної освіти в країні — бракує
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як фахівців, які б могли вирощувати продукцію за

органічною технологією, так і усвідомлення самими

людьми потреби у здоровому повсякденному харчу�

ванні. Іншими словами — органіка стала модною в

окремих колах, але поки що не є життєвою потребою

для більшості українців, тобто сприймається на рівні

"забаганки для забезпечених" [3].

Водночас однією з конкурентних переваг Украї�

ни на міжнародному ринку є найвища у світі забезпе�

ченість родючими чорноземами (30% всього світово�

го запасу) і наявність сприятливих умов для розвитку

тваринництва та переробної промисловості в АПК як

невід'ємної складової стабілізації економіки країни.

Аграрний сектор України має потужний потенціал,

який за відповідних умов у 2015 році спроможний за�

безпечити виробництво 80 млн т зерна, понад 15 млн

т олійних культур, 4 млн т м'яса та ін. Україна не тільки

може повністю забезпечити продовольчу безпеку

держави, але й зробити її одним з найважливіших

гравців на світовому аграрному ринку, ситуація на

якому продовж останніх років стрімко змінюється і є

надто сприятливою для розвитку вітчизняного аграр�

ного сектору [3].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Необхідність відтворення родючості грунтів,

охорони навколишнього природного середовища,

підвищення ефективності та прибутковості сільсько�

господарського виробництва, поліпшення продо�

вольчої безпеки в Україні, виходу на світовий ринок,

як виробника й експортера високоякісної екологіч�

но чистої продукції, все це зумовило доцільність

впровадження в Україні виробництва сільськогоспо�

дарської продукції за органічними технологіями як

складової сталого розвитку сільського господарства

загалом.

Екологізація сільськогосподарського виробниц�

тва представляє собою процес активізації Великого

і Малого кругообігу речовин у природі, створення

максимально сприятливих умов для вирощування

сільськогосподарських культур. Створення макси�

мально сприятливих екологічних умов для сільсько�

господарського виробництва можлива на основі

гідротехнічної меліорації земель (осушення заболо�

чених і зволоження пересушених, хімізацію земле�

робства її посування засолених і вапнування кислих

грунтів, внесення науково обгрунтованих норм міне�

ральних і органічних добрив), розробки і впровад�

ження екологічно стійких земельних і внутрішньо�

земельних ведення сільського господарства, розвит�

ку лісової меліорації, створення закінченої системи

полезахисних лісонасаджень, заліснення ярів, ба�

лок, пісків, та інших низькопродуктивних земель, ко�

рінного поліпшення лук і створення довгорічних

культурних пасовищ, здійснення комплексу протие�

розійних та інших заходів. Весь їх комплекс має

створити більш сприятливі екологічні умови для роз�

витку землеробства і тваринництва.

У сучасних умовах на більшості території Украї�

ни необхідне впровадження біологічної системи зем�

леробства. Умовами є максимальне насиченні сіво�

змін зернобобовими культурами, багаторічними і од�

норічними травами. Вони нагромаджують у грунті ве�

лику кількість азоту, а їх поживні останки — гумусу.

На основі розширення посівної площі зернофураж�

них і зернобобових культур, багаторічних і одно�

річних трав стає можливим розвиток тваринництва,

а відповідно і збільшення виробництва органічних

добрив. Внесення у грунти достатніх норм сприяє

значному збільшенню в ньому гумусу і поліпшення

фізико�хімічних властивостей, що сприяє значному

підвищенню врожайності всіх сільськогосподарсь�

ких культур. Розширення посівів азотофіксуючих

культур, нагромадження у грунті біологічного азоту

дозволяє виробляти екологічно чисту без вмісту

нітратів і нітритів екологічно чисту продукцію для

харчування дітей, хворих, населення, яке проживає

в надмірно забруднених промислово� і радіоактив�

но забруднених зонах.

Багато господарств Західної Європи вже давно

перейшли на біологічне землеробство. В кожному із

них створені своєрідні фабрики органічних добрив

налагоджене гнойове господарство, вирощування

хлорелли, вони звели до мінімуму внесення міне�

ральних добрив, застосування пестицидів і гербі�

цидів. Вони переглянули структуру посівних площ,

звели до мінімуму грунтовиснажливих і грунто�

рyйнівних культур і це дало їм можливість інтенси�

фікувати кругообіг речовин в природі, інтенсифіку�

вати процеси гумусофіксації грунтів, поліпшити їх

структуру, фізико�хімічні властивості забезпечити

постійне зростання урожайності всіх сільськогос�

подарських культур, збільшити виробництво еколо�

гічної продукції. Так звана "зелена революція", яка

в країнах Заходу забезпечила таку високу еколо�

го�економічну ефективність сільськогосподарсько�

го виробництва чекає свого розв'язання і на Ук�

раїні.

Наразі Україна має всі шанси стати одним зі

світових лідерів виробництва органічної продукції.

У нас наразі до 8 млн га екологічно чистих чорно�

земів, а також доступна сільськогосподарська робо�

ча сила.
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