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Рассмотрено сущность экологического (органического) земледелия как нового альтернативного метода ве-

дения хозяйствования. Приведен анализ внедрения экологического производства в мире, его преимущества. 
Дана оценка теоретической и практической целесообразности внедрения таких методов в Украине. Изучено 
степень готовности населения употреблять экологически чистую продукцию. 
Ключові слова: экологическое (органическое) земледелие, экологически чистая продукция,  альтернатив-

ные методы, сельськохозяйственное производство. 
 
The essence of ecological (organic) farming is considered in the article as a new alternative agricultural method. The 

introduction of ecological production in the world and its advantages are analized. The theoretical and practical 
expedience of such methods introduction in Ukraine is estimated. And the level of population’s willingness to consume 
ecological clean products is learnt. 

Keyworlds: ecological (organic) farming, ecological clean products, alternative methods, agricultural production. 
 
Вступ. У погоні за продуктивністю на зміну натуральним прийомам господарювання при-

йшли промислові, які, маючи на меты нарощування врожайності культур, передбачають 
обов’язковою умовою використання на значних сільскогосподарських площах синтетичних 
хімічних речовин у кількостях, які перевищують ємність сільськогосподарського середови-
ща. Такий метод господарювання, відомий як екстенсивне землеробство, широко застосову-
вався в другій половині 20-го століття і продовжує застосовуватись сьогодні, заподіючи зна-
чної шкоди довкіллю та призводить до зниження якості сільськогосподарської продукції [1]. 
Саме внаслідок розвитку інтенсивного землеробства людство було змушене шукати та пе-

реходити на альтернативні моделі ведення господарювання. Саме такою формою є екологіч-
не, або органічне землеробство. 
Аналіз літературних джерел. Питанням ведення екологічного виробництва займались рі-

зні вітчизняні вчені, а саме:  
– В.В. Підліснюк, Т.Р. Стефановська, Р.М. Шмідт – питаннями зарубіжного досвіду 

впровадження екологічного землеробства, 
– В.Ф. Сайко зосередив увагу на шляхах вирішення проблем сучасного землеробства, 
– Є. Милованов – на тенденціях розвитку ринку української органічної продукції, 
– В.І. Вовк – на проблемах сертифікації органічного сільського господарства в Україні, 
– О.О. Созінов – на аналізі сучасного стану агросфери України, 
– В.О. Шлапак – на умовах вирощування екологічно чистої овочевої продукції в країні, 
а також багато інших питань екологічного виробництва підіймають С.С. Антонець, А.Д. 

Балаєв, В.І. Кисіль, П.П. Патика, І.П. Страчевський, В.П. Федоренко, М.К. Шикула та багато 
інших. 
Мета роботи. Дослідити та проаналізувати сучасний стан ведення екологічного землероб-

ства в світі. Дати оцінку теоретичному та практичному обґрунтуванню впровадження еколо-
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гічного господарювання в Україні; вивчити готовність населення споживати екологічно чис-
ту продукцію. 
Матеріал і результати дослідження. До альтернативних методів ведення сільського гос-

подарства можна віднести: 
– біоінтенсивне міні-землеробство (Biointensive Mini-Farming), біодинамічне землеробс-

тво (Biodynamic Agriculture), 
– ЕМ-технології (Effective Microorganism Technologies), 
– маловитратне стале землеробство (LISA - Low Input Sustainable Agriculture) та інші. 
Ці моделі ґрунтуються на глибокому розумінні процесів, що відбуваються в природі, 

спрямовані на поліпшення структури ґрунтів, відтворення їх природної родючості та сприя-
ють утворенню екологічно стійких агроландшафтів. Саме до таких систем агровиробництва 
належить й органічне (екологічне) землеробство (Organic Farming) [2].  
Одним із засновників ідеології нових форм ведення сільського господарства був японсь-

кий філософ Мокиши Окада (1882-1955), який вважав, що сільське господарство має вирішу-
вати такі завдання: 

– пропонувати продукти харчування, що не тільки підтримують життєдіяльність, а й 
поліпшують здоров'я людей; 

– бути економічно вигідним для виробника і споживача; 
– виробляти продукти в кількості, достатньої для задоволення потреб зростаючого на-

родонаселення; 
– не порушувати біологічної рівноваги в природі, бути екологічно безпечним; 
– використовувати досить прості, стабільні і доступні методи та засоби ведення госпо-

дарства. 
Важливою складовою сталого сільського господарства є альтернативні методи господа-

рювання, які розробляються понад 40 років. Наукові дослідження з цього питання прово-
дяться, зокрема, Міжнародною федерацією «Рух за органічне сільське господарство» 
(IFOAM), заснованою у 1972 році. Термін “Organic Farming” був запроваджений саме цією 
організацією. 
У країнах Західної та Східної Європи, США, а також у деяких країнах із перехідною еко-

номікою проведено теоретичні обґрунтування, розроблено законодавчу базу й впроваджено 
у виробництво різні напрями альтернативного сільського господарства. В країнах Європей-
ського Союзу загальноприйнятим вважається термін “екологічне сільськогосподарське виро-
бництво”, проте в інших країнах світу використовують також назви “органічне”, “біологічне” 
сільське господарство [1]. 
Під терміном “органічне землеробство” більшість людей розуміє сільськогосподарську 

практику без використання синтетичних пестицидів і добрив. Однак це скоріше характерна 
ознака, а не визначення даної системи ведення сільськогосподарського виробництва. Група 
досліджень з органічного землеробства Департаменту сільського господарства США (USDA) 
у 1980 році запропонувала таке визначення: “Органічне землеробство - це система виробниц-
тва сільськогосподарської продукції, яка забороняє або значною мірою обмежує використан-
ня синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів росту та харчових добавок до 
кормів при відгодівлі тварин. Така система наскільки можливо максимально базується на 
сівозмінах, використанні рослинних решток, гною та компостів, бобових рослин і рослинних 
добрів, органічних відходів виробництва, мінеральної сировини, механічному обробітку 
ґрунтів і біологічних засобах боротьби зі шкідниками з метою підвищення родючості та по-
кращення структури ґрунтів, забезпечення повноцінного живлення рослин і боротьби з 
бур’янами та різноманітними шкідниками”.  
Пізніше, у квітні 1995 року, Колегія з національних стандартів органічної продукції USDA 

запропонувала дещо інше визначення:“Органічне землеробство – це система екологічного 
менеджменту сільськогосподарського виробництва, яка підтримує та покращує 
біорізноманіття, біологічні цикли та біологічну активність ґрунтів”. Вона базується на 
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мінімальному використанні неприродних (штучних) сировини й матеріалів та агротехнічних 
прийомах, які відроджують, підтримують та покращують екологічну гармонію”. Згідно із 
цим визначенням керівним принципом для органічного землеробства є використання 
матеріалів і технологій, які покращують екологічну рівновагу в природних системах та 
сприяють створенню стійких і збалансованих агроекосистем. При цьому головною метою є 
оптимізація „здоров’я” та продуктивності ґрунтової фауни, рослинного і тваринного світу та 
людського суспільства [3].  
За визначенням Міжнародної федерації з розвитку органічного землеробства (IFOAM) 

“Органічне землеробство об’єднує всі сільськогосподарські системи, які підтримують 
екологічно-, соціально- та економічно доцільне виробництво сільськогосподарської 
продукції. В основі таких систем лежить використання локально-специфічної родючості 
ґрунтів як ключового елементу успішного виробництва. Такі системи використовують при-
родний потенціал рослин, тварин і ландшафтів і спрямовані на гармонізацію 
сільськогосподарської практики та навколишнього середовища. Органічне землеробство 
суттєво зменшує використання зовнішніх факторів виробництва (ресурсів) шляхом обме-
ження застосування синтезованих хімічним шляхом добрив, пестицидів і фармпрепаратів. 
Замість цього для підвищення врожаїв і для захисту рослин використовуються інші 
агротехнологічні заходи й різноманітні природні чинники. Органічне землеробство 
дотримується принципів, які обумовлені місцевими соціально-економічними, кліматичними 
та історико-культурними особливостями”.  
Згідно з офіційною точкою зору IFOAM виробництво та переробка органічної продукції 

ґрунтується на багатьох принципах, серед яких неможливо виділити пріоритетні, бо всі вони 
однаково важливі.  
Такими принципами є: виробництво високоякісного продовольства, сировини та інших 

продуктів у достатній кількості; узгодження виконання робіт у системі виробництва з приро-
дними циклами та живими системами ґрунтів, рослинного і тваринного світу; визнання 
більш широкого соціального й екологічного впливу поза та в межах системи органічного ви-
робництва і переробки; збереження та покращення родючості та біологічної активності ґрун-
тів за допомогою місцевих культурних, біологічних і механічних методів замість викорис-
тання зовнішніх факторів виробництва (ресурсів); збереження агро- та біорізноманіття в гос-
подарствах та їх оточенні шляхом використання сталої системи виробництва і захист живої 
природи; сприяння відповідальному використанню та збереженню водних ресурсів з усіма їх 
живими організмами; використання в системах виробництва та переробки, наскільки це мо-
жливо, відновлюваних ресурсів, запобігання їх втратам і забрудненню; стимулювання місце-
вого й регіонального виробництва та руху продукції до споживачів; створення гармонійного 
балансу між виробництвом рослинної продукції та тваринництвом; забезпечення таких умов 
утримання, в яких свійські тварини виявляють природну поведінку; використання пакуваль-
них матеріалів, які підлягають реутилізації або розкладаються біологічним шляхом; забезпе-
чення кожному зайнятому працівникові в органічному землеробстві та переробці його про-
дукції рівня якості життя, який задовольняє вимогам здорового й безпечного середовища; 
спрямованість на встановлення соціально-орієнтованого ланцюга „виробництво- переробка-
реалізація” з дотриманням екологічних вимог; визнання важливості й необхідності вивчення 
місцевого досвіду та традиційних форм господарювання [2]. 
З огляду на вищенаведене, найбільш адекватним щодо суті можна вважати визначення ор-

ганічного землеробства як системи сільськогосподарського менеджменту агроекосистем, що 
ґрунтується на максимальному використанні біологічних факторів підвищення родючості 
ґрунтів, агротехнологічних заходів захисту рослин, а також на виконанні комплексу інших 
заходів, які забезпечують екологічно -, соціально - та економічно доцільне виробництво сіль-
ськогосподарської продукції й сировини. 
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Технології органічного землеробства стрімко поширюються в усьому світі. Так, лише в 
країнах ЄС кількість так званих “органічних” господарств за 15 років зросла більш ніж у 20 
разів.  
Порівняно з 2000 роком площа земель, на якій господарюють за методами екологічного 

сільського господарства, зросла на 198% і складає на сьогодні 31 млн. га.  Так, лідерами є 
Австралія (12126633 га), Китай (3466570 га), Аргентина (2800000 га), Італія (954361 га), 
США (889048 га), Бразилія (887637 га), Німеччина (767891 га), Уругвай (759000 га), Іспанія 
(733182 га), Великобританія (690270 га), Чилі (639000 га) [1]. Очікується, що до 2010 року в 
Європі під органічне землеробство буде використано до 30% сільськогосподарських земель.  
Ринки органічної сільськогосподарської продукції та харчових продуктів уже діють у ба-

гатьох країнах світу, передусім у США та ЄС, де створена й успішно функціонує відповідна 
інфраструктура сертифікації, маркетингу та реалізації органічних продуктів. Так, у США вже 
майже 40% американців споживають органічну продукцію, при цьому 37% із них вживають 
ці продукти більше одного разу на день, 39% – вживають органічні продукти принаймні раз 
на тиждень і лише 24% вживають органічні продукти нерегулярно. Мотивацією для спожи-
вання органічної продукції є такі міркування: екологічна безпека харчування, висока якість і 
свіжість продуктів; вищі смакові якості органічної продукції; збереження природного сере-
довища у процесі виробництва; відсутність генетично модифікованих організмів.  
В Україні вже також існує категорія людей, передусім, у великих містах, які мають 

мотивацію до споживання органічних продуктів і готові платити за них вищу (на 40-50%) 
ціну. Ця група споживачів створює початкову нішу органічній продукції в Україні, а отже 
для формування внутрішнього ринку такої продукції у майбутньому [4].  

2003 року світовий обсяг продажу продуктів органічного землеробства становив близько 
23-25 млрд. доларів США, а в 2005 р. прогнозується досягнення цього показника до 29-31 
млрд. дол. Так, лише у Великобританії за два роки (1998-2000) обсяг продажу продукції 
органічного землеробства зріс із 300 млн. доларів до 1,2 млрд. доларів США, а в 2003 р. він 
досяг 1,5-1,7 млрд. дол.  
За даними статистичного бюлетню IFOAM, станом на початок 2003 року в Україні 31 гос-

подарство отримало статус „органічного”, при цьому загальна площа земель під органічним 
виробництвом становить 164449 га, або 0,4% від загальної площі земель 
сільськогосподарського призначення. На семінарі „Сучасні тенденції виробництва та марке-
тингу органічної продукції” (Львів, березень 2004 р.) були оприлюднені такі дані: станом на 
початок 2004 року в Україні налічувалося 69 сертифікованих органічних господарств, а пло-
ща сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом становила 239,5 тис.га, що 
дозволило Україні за цим показником посісти 16 місце в світі серед більш ніж 100 країн. 
Детальні відомості про територіальне розміщення цих господарств зараз недоступні, але 
відомо, що більшість їх розташовані в південному регіоні України (Одеська та Херсонська 
області), в західній Україні (Чернівецька, Тернопільська і Львівська області), а також на 
Полтавщині. Одними з найбільш відомих „органічних” господарств в Україні є 
сільськогосподарське акціонерне товариство (САТ) „Обрій” та приватне підприємство (ПП) 
„Агроекологія” (Полтавська область, Шишацький район, с. Михайлики). Ці господарства 
спеціалізуються на вирощуванні зернових і технічних культур і на виробництві молока й 
м’яса. З 1976 року САТ „Обрій” було базовим господарством із виробничої перевірки 
ґрунтозахисних технологій вирощування культур, заходів щодо розширеного відтворення 
родючості ґрунтів і виробництву екологічно безпечних продуктів харчування. Технології 
ґрунтозахисного біологічного землеробства почали впроваджуватись у господарстві з 1979 
року, а технології органічного землеробства – з 1990 року.  
У науковій літературі поширена думка, що при відмові від хімізації 

сільськогосподарського виробництва відбувається зниження врожайності культур на 30-40%. 
Однак досвід, наприклад, САТ „Обрій” переконує, що із застосуванням органічного земле-
робства можливо не лише утримати врожайність на попередньому рівні, а навіть її 
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підвищити. Досвід цих господарств показав, що ґрунтозахисні технології органічного земле-
робства потребують, порівняно з традиційними технологіями, втричі менше часу на 
обробіток ґрунту, в 2-3 рази менше пального, та в 10 разів – мінеральних добрів (вносяться 
тільки азотні добрива у розрахунку 10 кг на 1 т органічних решток) [5]. 
Для ведення органічного землеробства сільськогосподарські землі повинні відповідати 

певним вимогам щодо рівня їх забруднення шкідливими речовинами: пестицидами, важкими 
металами, радіонуклідами тощо. Фахівцями Інституту агрохімії і ґрунтознавства УААН було 
проведено аналіз еколого-токсикологічного стану орних земель України та виділені зони, 
придатні для вирощування екологічно чистої продукції. Дослідження показали, що антропо-
генне забруднення територій в Україні має не суцільний, а локальний характер. Крім того, 
залишилася частка чистих земель, де рівень забрудненості значно нижчий порівняно з 
країнами Західної Європи.  
За деякими даними, в Україні залишилось чотири невеликих регіони, де ґрунти ще не 

забруднені до небезпечних меж і де можливе вирощування екологічно чистої продукції на 
рівні найсуворіших світових стандартів:  

– Північно-Полтавський – охоплює більшу частину Полтавської області (за винятком 
регіонів, що прилягають до міст Кременчука та Комсомольська), північно-західні райони 
Харківської області, південно-західні райони Сумської області, південно-східні райони 
Чернігівської області та східні райони Київської і Черкаської областей (лівобережна части-
на).  

– Вінницько-Прикарпатський – тягнеться широкою смугою близько 100 км від м. По-
пельня Житомирської області і простягається до півночі Вінницької, Хмельницької та 
Тернопільської областей у напрямку до м. Львова.  

– Південно-Подільський – включає невелику південно-східну частину Вінницької 
області, південно-західну частину Кіровоградської області, північ Миколаївщини і 
північнуполовину Одеської області.  

– Північно-східно-Луганський – охоплює Мілоський і Новопсковський райони 
Луганської області [6].  
Але ще недостатньо лише наявності територій, потенційно придатних для ведення 

органічного землеробства. Слід чітко уявляти, що перехід від звичайних (інтенсивних) 
технологій агровиробництва до органічного землеробства (так званий конверсійний період) є 
досить тривалим процесом (за деякими даними – від 2 до 5 років) і супроводжується певни-
ми ризиками та необхідністю вирішення низки проблем.  
Основні проблеми, що впливають на темпи розвитку екологічного землеробства, наступні: 
– низький рівень поінформованості та обізнаності сільськогосподарських виробників і 

населення щодо органічного землеробства; 
– низька технологічна культура сільськогосподарського виробництва; 
– відсутність відповідної законодавчої бази; 
– відсутність системи та органу сертифікації екологічно чистої продукції; 
– відсутність переробної промисловості даної продукції; 
– відсутність досвіду функціонування ринків збуту даної продукції та внутрішнього ри-

нку; 
– сучасна земельна реформа, проблеми продажу землі; 
– відсутність можливості страхування ризиків, що пов’язані з фінансовими витратами 

тощо. 
Уряди багатьох країн, із метою заохочення фермерів запроваджувати нові форми ведення 

сільськогосподарської діяльності та підтримки господарств на період конверсії, коли можли-
ві фінансові збитки, надають їм відповідну фінансову допомогу.  
Наприклад, у 2001 р. в Польщі "органічні" господарства отримували субсидії в розмірі 108 

дол. на кожні 100 га ріллі, 38 дол. у розрахунку на гектар пасовища (луків) і близько 150 дол. 
на кожний гектар багаторічних насаджень.  
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Крім того, держава також частково компенсувала вартість проведення сертифікації 
"органічних" господарств. В Ірландії господарства розміром менше 3 га в період конверсії 
отримують дотацію в розмірі 242 євро/га, а після отримання статусу „органічного” господар-
ства – 121 євро/га. Для господарств, що мають земельні площі від 3 до 40 га, ця підтримка 
відповідно становить 181 і 91 євро/га [7].  
З метою оцінки реальної ситуації готовності національного ринку до споживання екологі-

чно чистої продукції нами було проведено соціологічне дослідження протягом 2006-2007 рр. 
Опитування проводилось у м. Києві, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській 
областях. Загальна кількість опитаних – 400 осіб віком від 17 до 70 років. 
Бажання споживати екологічно чисту продукцію виявило 83,7% опитаних, 13,1% не ви-

значились із відповіддю.ю і лише 3,2%  узагалі відмовились від її споживання (рис. 1). 
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                   1 - м. Київ; 
                   2 - Черкаська область; 
                   3 - Вінницька, Хмельницька, Чернігівська області; 
                   4 - загальна кількість опитаних 

Рисунок 1 - Результати опитування щодо бажання населення споживати екологічно чисту 
продукцію 

 
Рис. 1 показує, що бажання споживати екологічно чисту продукцію є досить великим, по-

над 80% у всіх групах опитаних, що говорить про готовність населення споживати дану про-
дукцію. При чому, потребу споживати дану продукцію за станом здоров'я мають 54,3%, що 
дозволяє стверджувати про актуальність даної проблеми і необхідність якомога швидшого 
прийняття заходів зі створення внутрішнього ринку даної продукції.  
Більшість населення знає про популяризацію екологічно чистої продукції за кордоном 

(67,8%), і все ж для третині - 32,2% - це залишається невідомим. 
Майже половина опитаних (49,5%) готова купувати екологічно чисту продукцію, навіть, 

якщо її вартість буде вищою, але значна частина (40,3%) не може визначитись з відповіддю, 
оскільки невідомо, на скільки вищою буде ціна. Не готові купувати продукцію за вищими 
цінами 10,2% респондентів (рис. 2). 
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                                        1 - м. Київ; 
                                        2 - Черкаська область; 
                                        3 - Вінницька, Хмельницька, Чернігівська області; 
                                        4 - загальна кількість опитаних 
Рисунок 2 - Готовність населення купувати екологічно чисту продукцію за вищої вартості 

 
Як видно на рис. 2, майже половина опитаних не змогла відповісти на дане питання. Про 

що свідчить низький рівень обізнаності населення з питань екологічного виробництва та 
екологічної продукції. 
Постійно купувати екологічно чисту продукцію виявило бажання понад 60,5% опитаних і 

більше 66% погодилися відвідувати для цього спеціалізовані магазини. 
На основі отриманих даних можна зробити висновок, що український ринок екологічно 

чистої продукції є досить перспективним, оскільки, понад 60% опитаних готові здійснювати 
покупки даної продукції постійно, понад 20% - один раз на тиждень, і лише 11,6% - раз на 
місяць. Готовність жителів відвідувати для цього спеціалізовані магазини складає близько 
70%. Настільки високий показник готовності відвідувати спеціалізовані магазини з продажу 
екологічно чистої продукції говорить про важливість та перспективність відкриття таких ма-
газинів. 
На думку респондентів, відсоток екологічно чистої продукції в загальній масі виробницт-

ва має бути близько 65,4%. 
Готові сприяти впровадженню екологічно чистої продукції в Україні 74,3% опитаних. Бі-

льшість з них готові залучитись до освітньо-інформаційного процесу запровадження (38,2%), 
виробництва (14,8%), просування на ринку (7,2%) і реалізації (18,1%). 
Висновки.  1. Екологічне сільське господарство – це такий спосіб господарювання, який 

обмежує в конкретному господарстві залежність від зовнішніх витрат шляхом стимулюван-
ня біологічних природних процесів. В екологічному сільському господарстві виключаються 
з виробництва речовини, отримані чи перероблені із застосуванням промислового вироб-
ництва, в тому числі і у випадку, коли ці речовини є аналогами існуючих у природі речовин.  

2. В основі системи екологічного сільського господарства лежить наслідування процесів, 
які відбуваються в природних екосистемах, причому як в кількісному (рівень інтенсивності), 
так і в якісному аспектах(стосовно речовин, що вводяться в обіг). 

3. З огляду на вищевикладене можна стверджувати, що в сфері аграрного виробництва 
органічне сільське господарство – це практична реалізація основних положень концепції 
сталого розвитку. 
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4. Проведене дослідження показало, що український ринок має бути зацікавлений  у по-
ширенні екологічно чистої продукції - населення виявляє значну зацікавленість цим питан-
ням та готове сприяти якомога ширшому впровадженню даної продукції у виробництво.  

4. Але, поряд із тим існує ціла низка проблем. Зокрема, недостатність поширення 
інформації про екологічно чисте виробництво серед виробників і населення, відсутність за-
конодавчої бази та системи сертифікації (питання особливо гостро постали в умовах вступу 
України до СОТ), недостатність маркетингових досліджень і інші.  

4. Вирішення саме цих першочергових проблем є вагомими кроками до впровадження 
екологічного землеробства. Уже зараз ми можемо починати просування до сталого сільсько-
господарського виробництва саме за рахунок впровадження екологічного сільського госпо-
дарства, яке в гармонії з природою забезпечує споживача чистими продуктами харчування, 
сприяє збереженню довкілля та здоровя людини. 
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