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НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
- впровадження органічних технологій у виробництво задля 

збереження  навколишнього природного середовища; 
- роль органічного виробництва у формуванні продовольчої безпеки; 
- органічні технології виробництва рослинництва і тваринництва; 
- розвиток територіальних громад завдяки невеликим фермерським та 

сімейним господарствам; 
- формування системи органічного виробництва для виробників 

сільськогосподарської продукції з використанням наукового і виробничого 
досвіду; 

- поширення досвіду та інформації щодо ролі органічних технологій  в 
аграрному виробництві; 

- роль освіти у підготовці фахівців з органічного виробництва 
 

 
 

За підтримки 
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Торгова марка Пан Еко 

 
Інформаційна підтримка – журнал «ORGANIC.UA» 

 
 
 



 4

Тетяна Іщенко 
Директор  
ДУ «НМЦ 

«Агроосвіта» 

Євген 
Милованов 

Голова Правління 
Федерації органіч-
ного руху України 

Органічний сектор усе впевненіше розвивається не 
лише на міжнародній арені загалом, але й у нашій державі, 
яка за останні роки стала вагомим гравцем на органічній 
мапі світу! За даними Федерації органічного руху України, 
лише за останні десять років кількість виробників 
органічної продукції зросла в Україні майже вчетверо. При 
цьому площа сільськогосподарських угідь, на яких у нашій 
країні ведеться органічне агровиробництво відповідно до 
міжнародних стандартів, за цей самий період зросла до 
позначки 420000 га.  За ці 10 років значно зріс не лише 
експорт органічної продукції з України, але й збільшився 
вітчизняний внутрішній ринок споживання органічних 
продуктів. Є всі підстави очікувати, що згодом цей 
показник перетне рівень 30,0 млн євро.  

Органічне сільське господарство істотно сприяє 
вирішенню глобальних екологічних та соціальних проблем і 
досягненню основних цілей сталого розвитку на всіх 
континентах планети.  

Вандана Шіва, сучасна індійська громадська 
активістка та природозахисниця, нещодавно мудро 
заявила: «Органік — це не «річ»; це не продукт. Це 
філософія: напрям мислення і шлях життя, який 
ґрунтується на чіткому усвідомленні того, що все у цьому 
світі взаємозв’язано і все перебуває у певних взаєминах з 
усім іншим».  

Найважливішими завданнями у процесі розвитку 
органічних концепцій в Україні вважаємо: 

1) виробництво здорових, безпечних і доступних 
харчів та напоїв у достатній кількості; 

2) зменшення забруднення і викидів парникових 
газів у процесі виробництва харчових продуктів, торгівлі 
ними та їхнього споживання;. 

3) створення харчових ланцюгів на основі відновної 
енергії та повторного використання поживних речовин; 

4) захист ґрунтів, води, повітря, біорізноманіття 
й ландшафту; 

5) урахування чинних і майбутніх етичних 
принципів, харчових звичок, стилів життя й потреб споживачів. 

Досягнути вищезгаданого можна завдяки просвітницькій роботі, 
інформованості та популяризації серед населення та товаровиробників  щодо  
специфіки органічного агровиробництва,  поширення вітчизняного та світового 
досвіду ведення органічного виробництва. Особливо важливою є ця робота серед 
студентства,  під час визначення змісту навчання за спеціальностями, що 
забезпечують аграрний сектор, органічне сільське  виробництво має бути 
пріоритетним.  
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кислоти істотно перевищувало контроль і становило 23,5–27,73 мг/100 г 
(на контролі – 21,47 мг/100 г). 

У нашому дослідженні зазначено, що використання біологізованих 
систем оптимізації живлення рослин томата (заорювання до ґрунту соломи 
або пожнивного сидерату в поєднанні з мікробними препаратами) забезпечує 
отримання додаткового прибутку на рівні 39,68–41,54 тис. грн/га 
(48,60–54,24 тис. грн/га за продаж з преміальною надбавкою за органічну 
продукцію) та рівня рентабельності 60–64 % (84–87 % за преміальної ціни 
продукції). Використання як добрива перегною за рівнем додаткового 
прибутку не поступається застосуванню сидеральних добрив: при цьому 
прибуток від добрив становить 36,38 тис. грн/га (52,65 тис. грн/га). За рівнем 
рентабельності використання перегною поступається застосуванню 
сидеральних добрив; при цьому рентабельність становить 48 % (71 %). 

Зазначено, що використання перегною та заорювання до ґрунту як 
добрива 4 т/га соломи у поєднанні з комплексом мікробних препаратів 
забезпечує значення коефіцієнта біоенергетичної ефективності в межах 
1,54–1,56, що було на рівні контролю (1,54). Високі значення коефіцієнту 
біоенергетичної ефективності забезпечує заорювання пожнивного сидерату в 
поєднанні з мікробними препаратами (1,68). Висока енергетична 
ефективність сидеральних добрив пояснюється невисоким рівнем витрат на 
їх використання (тільки приорювання дисковими знаряддями) та залученням 
до енергетичного кругообігу овочевого агроценозу сонячної енергії, що є 
найбільш дешевим джерелом енергії для людини. 

Отже, біологізовані системи удобрення томата на основі комплексного 
використання заорювання соломи або сидерату з обробкою їх деструктором 
стерні та внесенням мікробних препаратів з азот- та фосформобілізуючими 
бактеріями забезпечують зростання урожайності товарних плодів томата на 
7,9–9,7 т/га, підвищення вмісту в плодах аскорбінової кислоти, підвищення 
економічної та біоенергетичної ефективності. 

 
 

УДК 338.432:334.722:332.3 
КОВАЛЬЧУК С.Я., канд. екон. наук, доцент кафедри економіки  
Вінницький національний аграрний університет 
Syk_vsau@ukr.net 
 

АГРОЕКОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА –  
ОСНОВА «ЗЕЛЕНОГО» ЗРОСТАННЯ 

 
Використання моделей економічного зростання, які відображають 

більш тісну взаємодію між економікою, природним середовищем та якістю 
життя населення, передбачають синергетичні підходи до «зеленого 
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зростання» та вимір його результатів. Доведено, що збалансований розвиток 
аграрного сектору залежить від ефективного використання задіяного у 
виробництві сільськогосподарської продукції природо-ресурсного 
потенціалу, при цьому реалізується вимога дотримання 
сільськогосподарськими виробниками раціонального природокористування 
та збереження екологічних чинників довкілля. 

Зауважимо, що необхідність поєднання виробничої і 
природоохоронної складової у сільськогосподарському виробництві 
зумовлена специфікою аграрного виробництва, яке відзначається тривалим 
операційним циклом, широким територіальним розосередженням та тісним 
зв’язком з біотичними та абіотичними факторами довкілля, що ускладнює 
здійснення природоохоронних заходів відокремлено від процесу 
виробництва. Тому виникає необхідність щодо вдосконалення 
агроекологічних умов функціонування аграрного підприємництва, за яких 
буде забезпечено еколого-збалансований розвиток галузі, зі збереженням 
сільських територій з розвинутою інфраструктурою [1]. 

За даними ЮНЕП, в Україні є потенціал для розвитку «зелених» видів 
діяльності, це, в першу чергу, сектор органічного сільського господарства, 
що дає можливість створення умов для широкого впровадження екологічно 
орієнтованих та органічних технологій ведення сільського господарства, які 
є основою «зеленої» трансформації аграрного сектору.  

З огляду на нагальність проблеми, необхідною умовою Угоди про Зону 
Вільної Торгівлі є імплементація принципів сталого сільськогосподарського 
виробництва, зокрема, в Розділі 5, у Главі 17 («Сільське господарство та 
розвиток сільських територій»): Ст. 404 «Співробітництво між сторонами у 
сфері сільського господарства... охоплює сфери: с) заохочення сучасного та 
сталого сільськогосподарського виробництва і сільських територій з 
урахуванням необхідності захисту навколишнього середовища., поширення 
застосування методів органічного землеробства... шляхом впровадження 
найкращих практик у цих сферах». 

Варто зазначити, що «зелена» економіка згідно з визначенням 
ЮНЕП – це економіка, яка поліпшує добробут людей, забезпечує соціальну 
справедливість, водночас суттєво зменшуючи ризики для довкілля та 
вичерпання природних ресурсів. 

Водночас «зелене» економічне зростання має забезпечуватися за менш 
інтенсивного використання ресурсів, за принципом «створювати більше 
вартості за меншого впливу» («creating more value with less impact»), отже, 
сільське господарство за своєю природою є магістральним сектором 
«зеленої» економіки [3]. 

Ключові чинники впливу на органічне агровиробництво схильні до 
«зелених» трансформацій – «озеленення» в сфері управління водними 
ресурсами (очищення води, система повторного використання води); 
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«озеленення» в сфері управління земельними ресурсами (обмеження 
використання добрив та пестицидів), збереження і відновлення міських 
парків, лісонасадження, збереження та підвищення якості ґрунту) [2]. 

Крім цього, особливу увагу треба приділити, тому що для запобігання 
посиленню структурних перекосів, в Єдиній комплексній стратегії розвитку 
сільського господарства і сільських територій в Україні на 2015–2020 рр. 
акцентовано на впровадженні і дотриманні принципу «перехресної 
відповідальності» (cross compliance) за бюджетної підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників (програми субсидій Single payment 
Scheme, що реалізуються в країнах ЄС) за виконання ними певних вимог 
щодо зменшення шкідливого впливу сільськогосподарської діяльності на 
довкілля, чим зараджувати розвитку органічного виробництва.  

Гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я 
населення, впровадження екологічно збалансованої системи 
природокористування, збереження природних екосистем – це запорука 
«зеленого» зростання аграрного сектору України.  

Варто звернути увагу на ту обставину, що використання принципів 
світового досвіду ведення агроекологічного виробництва з урахуванням 
екологічних вимог збереження довкілля, передбачає:  

- комплекс правил сільськогосподарської практики відповідно до 
впроваджених у країнах ЄС Кодексів Доброї та Належної 
сільськогосподарської практики. В Україні такі правила мають містити 
пункти щодо обсягів внесення добрив, протиерозійних заходів, вимог до 
зберігання і використання гною тощо; 

- поширення низькозатратних (збалансованих, компромісних, 
адаптивних) систем виробництва: аналоги LISA / LEISA (Low (external) input 
sustainable agriculture – низькозатратне підтримуюче сільське господарство, 
мініземлеробство (Biointensive Mini-Farming), біодинамічне землеробство 
(Biodynamic Agriculture), ЕМ-технології (Effective Microorganism 
Technologies тощо. Найбільшого поширення у світі і державної підтримки в 
даній групі набули технології LISA / LEISA;  

- розвиток органічного (біологічного, екологічного) виробництва 
передбачає широке використання біологічних підходів у 
сільськогосподарському виробництві (гній, сидерати, мінімізація обробки 
ґрунту, біологічне розпушування і структуризація ґрунту, біологічне 
переведення азоту в органічні сполуки, біологічна боротьба з бур’янами, 
збудниками хвороб та шкідниками), відмова від застосування пестицидів або 
регламентоване їхнє використання лише під час обробки насіння, заборона 
використовувати генетично модифіковані організми тощо. 

поєднання технологій сільськогосподарського виробництва з 
природоохоронними заходами (йдеться, наприклад, про підсів або висів на 
полях рослин, які підтримують кормовий ланцюг місцевих тварин) [1, 4]. 
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Слід зазначити, що сучасні тенденції «зелених» трансформацій  
сільськогосподарського виробництва багато в чому пов’язані з 
асиметричним розвитком аграрного підприємництва. «Зелені» види 
аграрного підприємництва  та екологічні інновації покликані сприяти 
вирівнюванню структурних диспропорцій, виваженому аграрному 
землекористуванню, збалансованому використанню ресурсів та 
підтримувати перехід на технології нової хвилі зі  збереженням  
інфраструктури агроекосистем. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА  
В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
На сучасному етапі виробництво органічної продукції в Україні 

посідає вагоме місце, оскільки наша країна позиціонується як аграрна країна, 
яка має значний потенціал у виробництві та споживанні органічної 
сільськогосподарської продукції. Попит на вітчизняну органічну продукцію 
постійно зростає як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.  

Розвиток органічного виробництва є важливим аспектом для 
ефективного функціонування української економіки. Це виробництво 
забезпечує збереження навколишнього середовища, а населення безпечною, 
екологічно чистою та високоякісною сільськогосподарською продукцією [1], 
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