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Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL) був заснований 
у 1973 році і знаходиться у місті Фрік, Швейцарія, з 1997 року. Це світовий провідний 
інформаційний та документаційний центр органічного сільського господарства 
з більш, ніж 30-ти річним досвідом роботи в органічному сільському господарстві. 
Тісні зв’язки між різними галузями дослідження та швидким перенесенням знань 
від досліджень для консультаційної роботи та сільськогосподарської практики є 
сильними сторонами FiBL. 
FiBL впроваджує багато міжнародних проектів в усьому світі – не лише у проведенні 
досліджень, наданнях консультацій та проведенні тренінгів, а також з розвитку 
органічного ринку та налагодженню співпраці.

FiBL впроваджує в Україні швейцарсько-український проект «Розвиток органічного 
ринку в Україні» (2012-2016) за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації 
через Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO).

Загальна мета проекту – сприяти посиленню конкурентоспроможності українського 
органічного сектору, а також мікро-, малих та середніх підприємств з Українських 
Карпат.

Цілі проекту:
   •  Покращити якість та збільшити товарообіг сертифікованих органічних 

сільськогосподарських орних культур від малих та середніх підприємств для 
експорту, а також молочних продуктів для внутрішнього ринку,

   •  Мікро-, малі і середні підприємства Українських Карпат отримують вигоду від 
торговельної марки для регіональної харчової продукції,

   •  Підвищити рівень комерційних послуг для органічного сектору,
   •  Покращити сприятливе бізнес середовище для розвитку органічного сектору.

Детальніше про проект можна дізнатися на веб-сайті www.ukraine.fibl.org

Фінансова підтримка:

Forschungsinstitut für biologischen Landbau
Institut de recherche de l’agriculture biologique      
Research Institute of Organic Agriculture

E X C E L L E N C E  F O R  S U S T A I N A B I L I T Y

www.fibl.org

Swiss-Ukrainian Project “Organic Market Development in Ukraine”
Швейцарсько-український проект «Розвиток органічного ринку в Україні»

Дослідний інститут органічного сільського господарства
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Organic production forms a complex system of management of 

agricultural enterprises and food production that combines best practices of 

environmental management, maintenance of high level of species diversity, 

protection of natural resources, application of high standards for the 

protection of animals and the production methods, that takes into account 

the fact, that certain consumers prefer products produced using natural 

substances and using of natural processes [4]. 

Material and methods of research. Analysis of organic dairy products 

was performed by examining the regulatory framework concerning organic 

production of the EU. Ukrainian realities concerning development of the 

organic dairy market was studied by the results of research work of the 

Research Institute of Organic Agriculture. 

Results. Grown on organic-based products must comply with the 

national and international quality standards. For this purpose the producers 

of organic raw materials and products must comply with the standards of 

organic agriculture and labeling according to market outlets [2, 3, 5, 6, 8]. 

A key role in the production of organic products plays an "organic" 

guarantee system which provides specialized inspection and certification 

institutions accredited by international organizations. This annual 

certification, periodic inspection and appropriate labeling ensure 

compliance of organic products to the strict organic standards. All stages of 

production of organic dairy products carefully controlled by certification 

institutions: carried an analysis of the condition of the soil for the presence 

of pesticides, heavy metals and other toxic substances, are controlled 

conditions of detention and feeding of animals, the conditions of milk 

production and storage, transportation and sale to the final consumer [4]. 

 

mailto:natamezh@i.ua
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Certification of quality of food products in Ukraine is under the 

control of companies that are accredited by the National Accreditation 

Agency of Ukraine. These certification institutions in most are represented 

by foreign companies: Germany: Lacon, ABCert, BCS Oko-Garantie, 

Ceres; Switzerland: Institute Marketecology (IMO), SGS; Hungary: 

Biokontroll, HUNGARIA OEKO GARANCIA KFT; Italy: ICEA, Suolo E 

Salute S.R.L; Netherlands: Control Union; France: EcoCert; Austria: 

Austria Bio Garantie; Poland: Ekogwarancja PTRE; Romania: Biocert 

Malopolska. 

From the above certification institutions the LLC "Organic Standard" 

is the only Ukrainian certification institution, which was founded in 2007 by 

five Ukrainian organizations, which representing the organic sector in 

Ukraine. Today LLC "Organic Standard" provides certification and control 

of 160 operators of the market of organic products in all regions of Ukraine. 

Production of any organic product begins from certification of the 

land. To prevent the ingress from the feeding raw of plant origin pesticides, 

dioxins and other sustainable chemistry, cows that give organic milk should 

fed on pastures, which certified as organic. Such organic certification 

confirms that passed at least three years since the last use of GMOs and 

agricultural chemistry, and in the land there are any harmful substances.  

In Ukraine since 2008 adjusted production of organic dairy products 

on PJSC "Etnoprodukt" and "Organic Milk". Technologies of organic 

products is closely related to the organization of production of organic raw 

milk. So, the company PJSC "Etnoprodukt" created prepared organic food 

products under its own brand "EtnoProdukt" and delivered in the trading 

network of m. Kyiv and other cities of Ukraine. The company manufactures 

organic raw milk _ pasteurized sour cream, yogurt, including low-fat, low-

fat yogurt drink, butter, cream, honey, meat, sausage, vegetables, and grains 

and beans. 

At the beginning of 2015 in Ukraine Manufacturer certificates organic 

raw whole milk received nearly two dozen companies. Examples of proper 

maintenance and increased welfare and health care of cows, according to 

domestic and foreign experts and consultants of organic dairy industry are milk 

farms "Haleks-Agro" (Zhytomyr region) and "Old Porytsk" (Volyn region). In 

addition, since September 2014 the company "Haleks-Agro" received the status 

of a stable breeding facility of symental cows. 

The main provisions of the regulatory framework of organic 

production of raw milk and its processing set out in Council Regulation 

(EC) Number 834/2007 of 28 June 2007, Articles 6, 8-10 [4] that regulates 

the use of technology of organic production with economical (low) modes 

of pasteurization. Hygienic parameters of milk powder in the production of 
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organic raw materials meet the requirements of Class "Extra" on ISO 3662: 

2007 Cow raw milk. Specifications and 

Regulation (EC) № 853/2004 of 29 April 2004 [7], which laying 

down specific hygiene rules for food hygiene. Considering the requirements 

of and constant control throughout the processing chain of dairy products 

production helps avoid of threat to consumer health and obtaining raw 

materials of high quality. 

Comparison of parameters of milk quality, obtained using the 

technology of organic production in conditions of PJSC "Etnoprodukt" in 

2008 and 2015 are presented in Table 2. 

Tabl.1. 

Quality indicators of milk produced with the use of technology of 

organic production in PJSC "Etnoprodukt"  

in 2007 and 2015,  M ± m, n = 5 

 

Name of index 

The research results of selected samples of 

milk in PJSC "Etnoprodukt" 

2008 2015 

Appearance and 

 consistence 

Homogeneous 

white liquid, no 

sediment and flakes 

Homogeneous white 

liquid, no sediment and 

flakes 

Taste and smell Unpleasant 
Clean, pleasant, 

specific 

Group of purity of milk ІІ group І group 

Fat content,% 3,6 ± 0,3 3,81 ± 0,3 

Mass fraction of protein,% 3,1 ± 0,5 3,53 ± 0,4 

Acidity, 0T 20,8 ± 0,92 17,0 ± 0,8 

Density, kg / m3 1026 ± 0,28 1029 ± 0,21 

Dry matter % 9 ± 1,1 12,5 ± 0,3 

Water % 0 0 

Somatic cell count, thous. / 

сm3 
720 ± 15,3 100 ± 23,1 

Test on a hidden mastitis Positive Negative 

Total bacterial 

contamination, thous. / сm3 
ІІ class Extra 

 

The data in Table 1 indicate that the indicators safety and quality of 

raw milk obtained from the cows in PJSC "Etnoprodukt"  and the level of 

getting of good milk quality in terms of organic production in seven years 

approached to the European. 

Perspective projects in the dairy sector of organic production in 2015 
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could be the implementation of a line of organic ice cream "Rud" company 

and dietary yogurt "Pan-Eco" from Zakarpattya region. Ukrainian 

consumers will also be able to evaluate a new range of cheese from 

companies "Organic Milk" and "EtnoProdukt."  

The company "Old Porytsk" plans to build a mini-shop and tasting 

room of unique cheeses directly next to the farm. Continue growth of 

quantitative and qualitative indicators in the segment of whole milk 

products, which today also actively represents by  "EtnoProdukt" (single in 

Ukraine producer of raw milk for trade network with shelf life of 72 hours 

at 2-4 0 C). 

Before the producers of organic dairy products there is a task to 

expand the product range of dairy products and scientific justification 

modes of individual process operations (pasteurization, separation, 

maturation, etc..) to form the usual for domestic consumers organoleptic 

characteristics of quality of certain types of organic dairy and fat-containing 

products. 

Conclusions 

The basis of the European concept of organic dairy products production 

is guarantee system of certification of production in accordance with EU 

standards for organic production (EU Council Regulation 834/2007), which 

contains specialized inspection and certification institutions, accredited by 

international organizations, that carry out analysis of soil for the presence of 

pesticides, heavy metals and other toxic substances, are controlled conditions of 

maintenance and feeding animals, the conditions of milk production and 

storage, transportation and sale to the final consumer. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО МОЛОЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Білик Р., канд. вет. наук 

Дослідний інститут органічного сільського господарства (FIBL) 

Швейцарсько-український проект  

«Розвиток органічного ринку в Україні» (2012-2016); 

Березовська О., голова спілки виробників  

органічних сертифікованих продуктів України  

 

Лідерами у відсотковому співвідношенні органічного молока на 

молочному ринку є Німечинна,  Франція, Данія,  де показник досягає 

35 %. Україна є стратегічним експортером органічних зернових та 

олійних культур у світі. Засади ведення органічного виробництва 

вимагає стійкий симбіоз тваринництва з рослинництвом. 

Динаміка розвитку органічного молочного скотарства в Україні 

є стабільною. У рамках заходів молочної компоненти швейцарсько-

українського проекту ―Розвиток органічного ринку в України‖ 

впроваджено  моніторинг якості сирого незбираного молока, 

отриманого від корів із сертифікованих органічних господарств. 

Основними критеріями є відповідність якості сировини екстра класу за 

чинним ДСТУ 3662-97 та вимогами директиви ЄС. За результатами 

моніторингу 2014 року 73%  сировини, отриманої від сертифікованих 

операторів з виробництва органічного молока відповідають екстра 
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класу (загальне бактеріальне обсіменіння до 100 тис/см3 та вміст 

соматичних клітин до 400 тис/см3). Гарний приклад та досвід 

отримання органічного молока належної якості є у  молочно-товарних 

ферм виробників з ПП «Галекс-Агро» Житомирської області, ТзОВ 

«Старий Порицьк» Волинської області, «Агроекологія» Полтавської 

області, ПраТ «Етнопродукт» Чернігівської області. 

В Україні налагоджено виробництво органічних молочних 

продуктів на ПрАТ «Етнопродукт», ТОВ «Органік Мілк», 

ПАТ «Житомирський маслозавод» ТМ «Рудь» та ПАФ «Тарасівка». 

Технології органічних продуктів нерозривно пов‘язані з організацією 

виробництва органічного молока-сировини та забезпечення 

простежуваності від ферми до столу.  

Органічною сировиною в молочному виробництві є органічні 

молоко, сухе знежирене молоко та суха молочна сироватка. Не більше 

5% складу готового продукту можуть містити неорганічні складники, 

якщо вони не виробляються органічними методами, або є в переліку 

дозволених речовин (деякі їстівні плоди, горіхи, насіння,  деякі їстівні 

спеції та олії не модифіковані хімічно та без транс-ізомерів жирних 

кислот). 

Українські виробники виготовляють органічні молоко сире та 

пастеризоване, сметану, кефір, у тому числі нежирний, йогурт питний 

нежирний, масло солодковершкове, бринзу та тверді види сиру різного 

асортименту. 

В Україні з 2008 р. налагоджено виробництво органічних 

молочних продуктів на ПрАТ «Етнопродукт», унікальністю першої 

ластівки органічного виробництва є реалізація охолодженого не 

пастеризованого органічного молока за умов зберігання при 40C. 

Перший в Україні завод з виробництва органічної молочної 

продукції із власної сировини є ТОВ «Органік Мілк», який входить до 

складу вертикально інтегрованої компанії, що складається з чотирьох 

компліментарних підприємств, які функціонують у сфері органічного 

рослинництва й тваринництва. Органічні параметри всіх ланок 

продуктово-виробничого ланцюга компанії підтверджено 

сертифікатами європейського та вітчизняного зразка. Крім того, 

виробництво має інтегровану систему якості та безпечності за 

стандартами ДСТУ ISO 9001, 14000, 22000. 

ПАФ «Тарасівка» за рахунок яскравого прикладу сімейного 

виробництва з любов‘ю впроваджує на ринок різноманітну, здорову та 

безпечну органічну молочну продукцію, але особливою родзинкою 

асортименту є масло з зеленню та часником, з насінням льону та масло 

топлене. 
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На ПАТ «Житомирський маслозавод» ТМ «Рудь» вперше в 

Україні впроваджено технологію органічного морозива – пломбіру без 

глазурі. На підприємстві  організовано лінію з приймання органічного 

молока та виготовлення морозива на окремій лінії. Сире незбиране 

органічне молоко екстра ґатунку закуповується від молочно-товарних 

ферм ПП  «Галекс-Агро», що має коротку дистанцію в логістиці та 

забезпечує відмінні якості кінцевого готового органічного продукту. 

Слід зазначити про стійкий симбіоз органічних операторів з 

молочного виробництва  з науковими установами щодо впровадження 

нових інноваційних рішень для забезпечення формування ринку 

органічних харчових продуктів високої якості. У минулому році 

відбувся науково-виробничий семінар для обміну передовим досвідом 

з виготовлення органічної продукції на тему «Інноваційні елементи 

для впровадження виробництва органічного морозива», організований 

Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FIBL), що 

впроваджує швейцарсько-український проект «Розвиток органічного 

ринку в Україні» за фінансової підтримки Державного секретаріату 

Швейцарії з економічних питань (SECO).  

На семінарі були обговорені питання щодо особливостей 

рецептурного складу компонентів для виробництва натурального 

морозива у відповідності до вимог органічного законодавства, 

організації та впровадження Інтегрованої системи якості та НАССР у 

контексті органічної лінії виробництва морозива, оцінки відповідності 

лінії згідно блок-схеми процесів виробництва 

Окрім того, важливим заходом у розвитку вітчизняного 

органічного молочного виробництва є круглий стіл «Дослідження 

потенційних біомаркерів органічного молока та молочних продуктів для 

підтвердження їх автентичності», проведений ТОВ «Органік Мілк» 

спільно з Інститутом продовольчих ресурсів НААН України та НУХТ. 

Під час круглого столу були обговорені питання щодо 

можливих методів дослідження фізико-хімічних та біохімічних 

особливостей органічного молока та молочних продуктів з метою 

створення бази даних біомаркерів органічної молочної продукції, а 

також вплив режиму та раціону годівлі молочної худоби, сезону року 

на фізико-хімічні та біохімічні особливості органічної молочної 

продукції. 

Діяльність органічних виробників, від поля до готового 

продукту на полиці магазину, контролюється українським 

сертифікаційним органoм, що здійснює інспекцію та сертифікацію 

органічного виробництва ТОВ «Органік Стандарт».  

Слід зазначити про належний контроль та нагляд на молочно-

http://ethnoproduct.com/l30005/extlink.php?id=2
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товарних фермах органічних операторів України за переміщенням 

тварин,  їх годівлею, гігієною та добробутом. Сире органічне молоко, 

отримане від корів, яке відповідає вимогам ЄС та забезпечення 

простежуваності  виробничого ланцюга надасть можливість виходу 

готової органічної молочної продукції на світові ринки. 

Нормативно-правове забезпечення розвитку органічного 

молочного виробництва України вимагає справедливу конкуренцію та 

належне функціонування спільного ринку органічних продуктів, 

підтримку впевненості споживачів у продуктах, маркованих як органічні.  

В цілому, у майбутньому виробників органічних молочних 

продуктів у планах активна робота з удосконалення процесів 

виробництва, впровадження кращого світового досвіду для 

задоволення найвибагливіших вимог споживачів та відповідності 

вимогам стандартам якості та безпечності харчової продукції. 

 

 

РИЗИК ПОШИРЕННЯ БАБЕЗІОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГОТОЇ 

ХУДОБИ В ОРГАНІЧНИХ МОЛОЧНИХ ГОСПОДАРСТВАХ ТА 

ЗАХОДИ ЙОГО ПРОФІЛАКТИКИ 

 

Прус М.П., д.вет.н., професор 

НУБіП  України  

Лець В.В.,  експерт Швейцарсько-Українського проекту 

«Створення системи контролю за безпекою харчових продуктів  

на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та збуту 

 молочних продуктів в Україні» 

Білик Р.І., к.вет.н., координатор молочного напрямку  

Швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного 

ринку в Україні» (2012-2016) Дослідний інститут органічного 

сільського господарства (FIBL), м. Фрік, Швейцарія 

 

Останнім часом на території України іде розвиток  господарств 

з органічним виробництвом, чисельність яких зростає з кожним роком. 

Станом на 2015 рік в Україні сертифікати оператора органічного 

молочного виробництва отримали майже два десятки підприємств 

[1, ст. 3]. 

Однією з вимог ведення органічного тваринництва є випасання 

жуйних тварин, оскільки воно забезпечує повноцінний харчовий 

ланцюг, природну поведінку і має позитивний вплив на їх здоров‘я 

[2, с. 7]. Поряд із позитивними моментами, випасання корів має 

недолік – це ризик нападу на них іксодових кліщів – біологічних 



 13 

переносників збудників кровопаразитарних захворювань, зокрема 

бабезіозу [5, с.8].  

Бабезіоз великої рогатої худоби – досить поширене та 

небезпечне захворювання, яке призводить до значних економічних 

збитків, таких як висока смертність за відсутності лікування, 

довготривале відновлення життєвих процесів в організмі тварин, 

тривале зниження продуктивності, зниження репродуктивних функцій, 

затрати на лікування та профілактику хвороби [3, с.43; 4, с.247]. 

Зараження худоби збудниками бабезіозу відбувається під час 

нападу на тварин іксодових кліщів, внаслідок чого вони інокулюють 

разом зі слиною мерозоїти збудника хвороби в кров сприйнятливої 

тварини, що й призводить до її інвазування [3, с.43; 4, с.247; 5, с.8]. 

Значне поширення бабезіозної інвазії великої рогатої худоби, 

особливо в Північному регіоні України, де сконцентрована левова 

частка молочних органічних господарств, і збитки, які наносить дане 

захворювання, обумовило проведення наших досліджень. 

За результатами проведених досліджень на молочно-товарній 

фермі органічного господарства, розташованого у зоні Полісся 

України, був підтверджений факт масового нападу іксодових кліщів на 

тварин під час огляду худоби після пригону з пасовища. 

Встановлено, що кліщі, які інтенсивно нападають на велику 

рогату худобу на пасовищах в зоні Полісся України є Ixodes ricinus, 

Boophilus calcaratus та Dermacentor marginatus. Саме кліщі виду Ixodes 

ricinus та Boophilus calcaratus є біологічними переносниками збудників 

бабезіозу великої рогатої худоби, відповідно Babesia bovis та Babesia 

bigemina. Всього було зібрано 174 екземпляри іксодових кліщів, 

основна частина від яких – це кліщі виду I. ricinus – 83 особини, що 

становить 47,7% від загальної кількості досліджених іксодових кліщів. 

Частка кліщів виду B. calcaratus склала 19,5% (34 екземпляри). 

Також екземпляри зібраних кліщів виду I. ricinus та B. calcaratus 

були досліджені методом полімеразно-ланцюгової реакції на 

виявлення ДНК B. bovis та B.bigemina. У результаті наших досліджень 

встановлено, що ступінь ураженості кліщів I. ricinus збудником B. 

bovis склала 62,7% від загальної кількості досліджених членистоногих, 

в той час, як ураженість кліщів B. calcaratus збудником 

B.bigeminaстановила 23,5%. 

Враховуючи результати досліджень, слід зазначити, що рівень 

ураження кліщів I. ricinus та B. calcaratus відповідно збудниками 

Babesia bovis та Babesia bigemina досить високий, тому ці види кліщів 

мають важливе ветеринарне значення як носії та переносники 

збудників бабезіозу великої рогатої худоби і приділення недостатньої 
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уваги до профілактики нападу даних кліщів на худобу може призвести 

до поширення бабезіозу серед поголів‘я великої рогатої худоби 

молочних господарств з органічним виробництвом, які в свою чергу 

понесуть великі економічні збитки.  

Оскільки найуразливішою ланкою в епізоотичному ланцюзі 

бабезіозу є іксодові кліщі, то й заходи профілактики мають бути 

комплексними та спрямованими, насамперед, на боротьбу з ними. 

Важливим елементом боротьби з іксодовими кліщами є застосування 

акарицидів [5, с.22-23; 6, с.10]. На ринку на сьогоднішній день існує 

велика кількість препаратів, однак при виборі того чи іншого засобу 

залишаються критерії їх ефективності та безпечності у використанні 

при мінімальних витратах на придбання та застосування. 

Для проведення досліджень по визначенню ефективного та 

безпечного акарицидного засобу для профілактики нападу кліщів на 

тварин молочного господарства з органічним виробництвом був обраний 

інсекто-акарицидний препарат Ектосантм вітчизняного виробника ТОВ 

«Німецько-українська науково-виробнича фірма Бровафарма®, оскільки 

даний препарат не має обмежень (каренції) у використанні молока, 

отриманого від корів, оброблених даним препаратом. 

Аналізуючи дані проведених досліджень, ми відмітили, що 

після обробки тварин дослідної групи робочим розчином препарату 

Ектосантм кліщів на тваринах не було виявлено протягом 12 діб, а на 

13-ту добу зустрічали окремих екземплярів кліщів, які ще не 

присмокталися.  

Оскільки під час застосування препарату Ектосантм відсутнє 

обмеження у використанні молока, отриманого від оброблених корів, 

після обробки препаратом не відмічали у тварин хвилювання, шкірної 

реакції чи явищ, що свідчать про токсичну дію препарату та 

враховуючи результати токсикологічної експертизи даного препарату, 

ми зробили висновок, що даний інсекто-акарицид є безпечним, 

економічно вигідним та може бути рекомендований для 

профілактичних обробок тварин молочного органічного господарства 

проти нападу іксодових кліщів протягом пасовищного періоду з 

інтервалом 12 діб. 

Але ефективна профілактика бабезіозу великої рогатої худоби 

повинна бути організована комплексно, тобто слід комбінувати 

заходи, засновані на профілактиці нападу кліщів на тварин із 

застосуванням акарицидів, та організаційно-господарські заходи, які 

спрямовані на знищення кліщів у природі та ізоляцію від них тварин. 

Комплекс організаційно-господарських превентивних заходів за 

бабезіозу великої рогатої худоби для молочних органічних 
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господарств формували шляхом аналізу нормативно-методичної 

літератури, враховуючи вимоги щодо профілактики хвороб та 

здійснення лікування худоби в господарствах з органічним 

виробництвом, які містяться у Постанові Ради (ЄС) №834/2007.  

Для профілактики бабезіозу дуже важливо знищувати кліщів у 

їхніх біотопах на землі до нападу на тварин. Так, у більшості видів кліщів 

відкладання яєць, вихід личинок проходять на землі, тому найбільш 

ефективним методом боротьби з ними виявляється розорювання і 

організація культурних пасовищ. При цьому знищується більшість кліщів, 

а також змінюється склад рослинності, температура і вологість землі, що, 

в свою чергу, перешкоджає існуванню кліщів. Крім того, зникають чи 

зменшується кількість гризунів на пасовищі, що веде до скорочення 

чисельності популяції кліщів, оскільки гризуни є основними 

годувальниками личинкових стадій кліщів. 

Необхідно проводити пасовищну сівозміну, особливо біля місць 

водопою та денного відпочинку тварин. Забороняти випасання тварин 

в чагарниках, а краще проводити їх вирубку та розчищення. 

Також потрібно проводити дезакаризацію приміщень навесні 

перед нападом імаго (статевозрілих особин) кліщів на тварин і потім 

влітку, коли з‘являються личинки та німфи. Вигульні майданчики 

очищують від трав‘янистих заростей і переорюють, а огорожі 

обробляють акарицидними препаратами. В якості акарицидного засобу 

також можна застосовувати водний розчин препарату Ектосантм у 

концентрації 1:500 з розрахунку 0,2 л/м2.  

Обов‘язково оглядати тварин після пригону з пасовища з метою 

виявлення на тілі корів кліщів та механічно їх видаляти. Окрім 

профілактичних заходів від нападу кліщів необхідно своєчасно 

виявляти та лікувати хворих тварин, використовуючи специфічні та 

симптоматичні засоби. 

Особливу увагу потрібно приділяти профілактиці бабезіозу у 

новозавезених тварин в ензоотичний осередок. Їх ставлять на карантин 

і обов‘язково за допомогою лабораторних досліджень перевіряють на 

носійство кровопаразитів. Також під час пасовищного сезону в 

неблагополучних господарствах потрібно періодично контролювати 

рівень зараження тварин бабезіями проведенням лабораторних 

досліджень крові (10-20% поголів‘я), щоб не допустити спалаху та 

поширення захворювання. 

Регулярне та ретельне виконання всіх вище перерахованих 

превентивних заходів в умовах господарств з органічним виробництвом 

дозволить значно зменшити ареал поширення кліщів, а відповідно і ризик 

зараження та поширення бабезіозу великої рогатої худоби. 
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Враховуючи процеси екологізації галузей національної 

економіки, посилення вимог до екологічності продукції наразі до 

національних пріоритетів України віднесено питання стабілізації і 

поліпшення екологічного стану території держави, охорони, 

раціонального використання й відтворення земельних ресурсів. Такі 

процеси мають відбуватися у єдиному народногосподарському 

комплексі шляхом реалізації стратегій, програм, заходів щодо 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:EN:PDF


 17 

зменшення негативного впливу глобальних екологічних проблем на 

стан еколого-економічної безпеки країни, розширення участі України у 

міжнародному співробітництві. Тому активізація розвитку органічного 

виробництва віднесена до стратегічних завдань держави. 

Доцільність впровадження в регіоні органічного виробництва 

обумовлена необхідністю відтворення родючості ґрунтів та 

збереження навколишнього середовища; розвитку сільських територій 

та підвищення рівня життя сільського населення; підвищення 

ефективності та прибутковості сільськогосподарського виробництва; 

забезпечення споживчого ринку здоровою якісною продукцією; 

зміцнення експортного потенціалу регіону; поліпшення його іміджу як 

виробника та експортера високоякісної органічної продукції; 

забезпечення продовольчої безпеки України.  

Для стимулювання розвитку органічного виробництва в регіоні 

мають бути створені відповідні інституційно-правові, фінансово-

економічні та соціально-психологічні умови. Насамперед має бути 

створена адекватна інституційна інфраструктура, здатна інтегрувати в 

єдиний механізм всіх учасників процесу розвитку органічного 

виробництва; організувати відповідне їх науково-освітнє та 

інформаційно-консультаційне забезпечення. 

На Житомирщині органічним виробництвом займаються ряд 

аграрних підприємств, більшість з яких зосереджена у Новоград-

Волинському районі. Серед органічних підприємств області 

найбільшими є: 

ПП «Галекс-Агро», яке займається вирощуванням широкого 

спектру сільськогосподарських культур (пшениця озима, ячмінь 

озимий, жито озиме, ячмінь ярий, просо, пшениця спельта, гречка, 

овес, люцерна, горох польовий (пелюшка), соя, кормові боби, 

кукурудза, злакові трави, конюшина, фацелія, еспарцет, вика та ін.); 

ТОВ «Агровест груп» (злакові трави, кукурудза, пшениця 

озима, горох польовий (пелюшка), вика, овес, просо, люцерна, 

пшениця спельта, жито озиме, телиці між 1 і 2 р., телята до 1 року, 

молоко коров'яче сире незбиране); 

ТОВ «Полісся-Інвест» (гречка, овес, просо, жито озиме, соя, 

злакові трави, вівці, гуси, індики, пекінські качки); 

СФГ «ВЕС» (кабачок, мангольд, помідор, огірок, м‘ята перцева, 

картопля, морква червона, буряк столовий, салат, базилік, цибуля 

порей, баклажан, редька дайкон, рукола, цибуля, петрушка); 

ТОВ «Беррі-Агро» (чорниця, чорниця заморожена). 

ТОВ «Цефей-Груп» (спельта, гарбуз твердокорий). 

У 2014 році в області почав працювати перший в Україні завод з 
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виробництва сертифікованої органічної молочної продукції, 

побудований ТОВ «Органік мілк». На підприємстві виробляється 

молоко коров‘яче питне пастеризоване, кефір, ряжанка, сметана, сир 

кисломолочний, масло солодко вершкове селянське, бринза. 

Найбільший досвід у веденні органічного виробництва має 

ПП «Галекс-Агро», засноване у 2008 році. На сьогоднішній день 

господарство вирощує продукцію на площі 5 480 га, сертифікованих як 

органічне землеробство. Вся продукція сертифікована Інститутом 

екологічного маркетингу (ІМО), Швейцарія, схвалена як Органічна та 

відповідає вимогам стандарту Біо Свісс. Діяльність підприємства 

знаходиться під контролем ТОВ «Органік стандарт» та сертифікована 

згідно вимог, викладених у Постанові Ради (ЄС) № 834/2007 та № 

889/2008. 

В 2010 році в селі Гульськ Новоград-Волинського району 

підприємством створено інноваційний молочно-товарний комплекс 

європейського зразку потужністю 500 голів ВРХ з метою розвитку 

органічного тваринництва та відтворення на Поліссі м'ясо-молочної 

Симентальської породи. В серпні 2010 року завезені перші нетелі з 

Європи в кількості 99 голів. Середній надій на корову становить 22 

літри на добу, 6 710 літрів за 305 днів лактації. В 2012 році розпочато 

будівництво та реконструкцію молочно-товарної ферми на 850 голів 

ВРХ в селі Городище Новоград-Волинського району, де завезено 359 

голів племінних нетелів породи Симентал. 

ПП «Галекс-Агро» входить до швейцарсько-українського 

проекту «Розвиток органічного ринку в Україні, 2012-2016 рр.». 

Метою проекту є сприяння розвитку органічного сектору в Україні та 

інтеграції українських малих та середніх підприємств в міжнародну 

торгівлю сертифікованою органічною продукцією. Діяльність проекту 

спрямована на розширення посівних площ під органічними орними 

культурами та здійснення заходів з покращення якості та збільшення 

об‘ємів торгівлі молочною продукцією в Україні. Проект 

впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського 

господарства (FiBL, Швейцарія). 

Діяльність ПП «Галекс-Агро» підтверджує, що використання 

органічних технологій у землеробстві дає змогу господарству 

підвищити природну біологічну активність у ґрунті та відновити 

баланс натуральних поживних речовин. За умов ведення органічного 

господарювання підсилюються відновлювальні властивості ґрунту, 

нормалізується робота живих організмів, відбувається збагачення 

гумусу і, як результат, збільшення урожайності сільськогосподарських 

культур та підвищення якості продукції рослинництва. Продукція, 
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вироблена у господарстві, експортується до Європи.  

Цікавим щодо розвитку органічного тваринництва є досвід ТОВ 

«Полісся-Інвест», яке розташоване у селі Дашинка Володарсько-

Волинського району. ТОВ «Полісся-Інвест» було засноване у 2011 році і 

займається розведенням птахів (гусей, качок, фазанів та цесарок) і овець. 

Таким чином, еволюція органічного сільського господарства, 

сучасні тенденції його розвитку, досвід запровадження органічного 

землеробства у зростаючій кількості господарств свідчить, що 

альтернативні сільськогосподарські практики є цілком реальною і 

перспективною справою. 

В сфері розвитку органічного виробництва існує ряд проблем, які 

потребують ґрунтовного аналізу для ефективного їх вирішення з метою 

створення сприятливих умов для розвитку органічного виробництва: 

- недостатня сформованість відповідної законодавчої бази, а також 

суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових актів, що 

регулюють діяльність суб‘єктів господарювання у сфері органічного 

виробництва; 

- відсутність відповідних інституційно-правових, фінансово-

економічних та соціально-психологічних умов, необхідних для розвитку 

органічного виробництва; 

- недостатній рівень розвитку інфраструктури, необхідної для 

підтримки органічного виробництва, а також відсутність преференцій в 

оподаткуванні для суб‘єктів господарювання у цій сфері; 

- низький рівень інформованості населення, товаровиробників, 

органів державної влади та місцевого самоврядування щодо можливостей 

та перспектив розвитку органічного виробництва в регіоні; 

- недостатній рівень професійних знань і досвіду господарюючих 

субєктів щодо ведення органічного виробництва в сучасних умовах та 

відсутність ефективної системи підготовки висококваліфікованих 

фахівців у сфері органічного виробництва. 

З метою вирішення цих проблем та на виконання «Стратегії 

розвитку агропромислового сектору економіки на період до 2020 

року», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

17.10.13 № 806-р, «Стратегії розвитку Житомирської області на період 

до 2020 року», затвердженої рішенням обласної ради від 19.03.15 № 

1403, у частині забезпечення продовольчої безпеки держави, розвитку 

високоефективного агропродовольчого виробництва, підвищення 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та 

продовольства на внутрішньому і зовнішньому ринках та рівня 

зайнятості сільського населення Житомирським національним 

агроекологічним університетом розроблено проект програми розвитку 



 20 

органічного виробництва Житомирщини. 

Головною метою Програми є створення організаційно-

економічних умов для економічно ефективного, конкурентоспроможного, 

соціально та екологічно спрямованого розвитку агропродовольчого 

сектору, стабільного забезпечення населення якісним та безпечним 

продовольством вітчизняного виробництва. 

Практична реалізація завдань і заходів Програми сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств регіону. Також очікуються екстернальні ефекти, що 

виникають внаслідок діяльності органічного господарства в інших 

суб‘єктах господарювання – додатковий дохід переробної галузі; 

зменшення безробіття та соціальних виплат для населення; зростання 

доходу від зеленого туризму, органічного тваринництва, 

бджільництва; підвищення рівня життя населення; зростання вартості 

сільськогосподарських угідь; збереження природного капіталу регіону.  

Реалізація заходів Програми сприятиме підтримці малого та 

середнього бізнесу; вдосконаленню зворотного зв‘язку між 

виробниками і споживачами; розбудові сільських територій та 

розвитку місцевих громад, поліпшенню  іміджу та інвестиційного 

клімату в регіоні, його інтеграції в загальнодержавний та міжнародний 

органічний ринок. 

Перевагами для навколишнього природного середовища від 

реалізації Програми будуть збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття; якості та функцій ґрунтів та водних екосистем; 

мінімізація екологічних ризиків; збереження генофонду рослин; 

стабілізація стану земельних ресурсів та їх відтворення; залучення 

новітніх екологічних технологій; удосконалення екологічної політики 

з питань продовольчої безпеки; зменшення забруднення від 

сільськогосподарського виробництва, особливо – водних систем; 

зменшення викидів парникових газів. 

Основні шляхи і засоби розв‘язання проблеми: 

 cтимулювати розвиток органічного виробництва шляхом 

надання виробникам органічної продукції інформаційної та фінансової 

підтримки;  

 за рахунок розвитку органічного виробництва досягти 

позитивного впливу на стан ґрунтів, агроландшафти та довкілля 

регіону в цілому;  

 розвивати ринок органічних продуктів та збільшувати 

ефективність виробництва та переробки органічної продукції;  

 сформувати та закріпити довіру споживачів до органічного 

виробництва та сертифікованої і відповідним чином маркованої 
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органічної продукції;  

 розширити застосування біологічних методів захисту рослин 

та тварин, ґрунтозахисних технологій та проведення дозволених 

методів меліорації ґрунтів для підвищення їх родючості.  

Реалізація державної політики у сфері розвитку органічного 

виробництва в області та виконання основних завдань Програми буде 

проводитися у напрямках, які забезпечать покращення економічних 

показників господарської діяльності господарюючих суб‘єктів в 

аграрному секторі області, збільшать їх внесок у вирішення проблем 

зайнятості населення і наповнення бюджетів територій, створення 

нових робочих місць, поліпшення екологічної ситуації в області. 

Основними напрямами Програми є: 

1. Упорядкування нормативного регулювання розвитку 

органічного виробництва. 

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка. 

3. Інформаційне забезпечення розвитку органічного 

виробництва. 

4. Формування інфраструктури підтримки розвитку органічного 

виробництва. 

5. Проведення наукових досліджень та підвищення кваліфікації 

кадрів для сфери органічного виробництва. 

1. Упорядкування нормативного регулювання розвитку 

органічного виробництва. Упорядкування нормативно-правового 

регулювання розвитку органічного виробництва спрямоване на 

удосконалення нормативно-правових актів загальнодержавного та 

регіонального рівня, організацію контролю за додержанням законів та 

інших нормативно-правових актів, направлених на розвиток 

органічного виробництва.  

Основною метою реалізації заходів цього розділу є подальша 

перебудова регуляторної політики, спрямованої на створення 

сприятливого середовища для господарюючих суб‘єктів, зайнятих у 

сфері органічного виробництва, забезпечення прозорого і чіткого 

механізму взаємодії органів влади та вказаних господарюючих 

суб‘єктів. Формування сприятливих умов діяльності у сфері 

органічного виробництва на місцевому рівні передбачає усунення 

правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації 

права на діяльність у сфері органічного виробництва. 

Для цього будуть підготовлені та прийняті нормативні акти, що 

сприятимуть подоланню перешкод на всіх етапах започаткування та 

ведення органічного виробництва. 

Для цього буде здійснено комплекс організаційно-економічних 
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та правових заходів, які передбачатимуть: 

 планування підготовки проектів регуляторних актів, що 

стосуються розвитку органічного виробництва та їх оприлюднення;  

 визначення ефективності проектів регуляторних актів та 

оцінки економічних, екологічних і соціальних результатів їх 

впровадження;  

 використання можливостей місцевих засобів масової 

інформації для оперативного інформування товаровиробників та 

населення щодо переваг та можливостей розвитку органічного 

виробництва;  

 визначення на конкурсних засадах господарюючих суб‘єктів, 

які претендують на отримання фінансової підтримки для розвитку 

органічного виробництва. 

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка. Фінансово-

кредитна та інвестиційна підтримка розвитку органічного виробництва 

спрямована на досягнення стабільної і гнучкої системи фінансово-

кредитної підтримки, що передбачає спрощення доступу 

господарюючих суб‘єктів у сфері органічного виробництва до 

кредитних та інвестиційних ресурсів, забезпечення сприятливих умов 

для їх розвитку, створення нових робочих місць. 

Безпосередня фінансова підтримка господарюючих суб‘єктів у 

сфері органічного виробництва здійснюватиметься на умовах 

спільного фінансування за рахунок коштів державного, обласного та 

місцевих бюджетів, а також стимулювання фінансових організацій до 

співпраці з такими підприємствами, створення оптимальних 

механізмів ефективного цільового використання фінансових та 

інвестиційних ресурсів. 

Фінансова підтримка господарюючих суб‘єктів у сфері органічного 

виробництва здійснюватиметься у вигляді відшкодування їм витрат на 

проведення сертифікації. Значну увагу буде приділено удосконаленню 

системи кредитування господарюючих суб‘єктів у сфері органічного 

виробництва на сприятливих умовах, в т.ч. шляхом мікрокредитування, із 

залученням банківських та інших фінансових установ.  

Заходами програми передбачено: 

- надання на конкурсній основі фінансової підтримки 

господарюючим суб‘єктам у сфері органічного виробництва для 

часткової компенсації їх витрат на сертифікацію та закупівлю 

насіннєвого матеріалу; 

- надання фінансової підтримки господарюючим суб‘єктам у 

сфері органічного виробництва за рахунок власних кредитних ресурсів 

банківських та інших фінансових установ внаслідок активізації їх 
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роботи за програмами мікрокредитування; 

- фінансова підтримка господарюючих суб‘єктів у сфері 

органічного виробництва за рахунок ресурсів, залучені у вигляді 

міжнародної допомоги та грантових програм. 

3. Інформаційне забезпечення розвитку органічного 

виробництва. В сучасних умовах динамічно зростає значення 

інформаційної складової економічного розвитку. У цьому контексті не 

є виключення і питання розвитку органічного виробництва, яке 

потребує відповідного інформаційного забезпечення. 

Інформаційне забезпечення, спрямоване на надання 

господарюючим суб‘єктам у сфері органічного виробництва, 

насамперед з боку органів державної влади та управління, відповідної 

допомоги, що передбачає комплекс заходів з матеріально-технічної 

підтримки суб‘єктів господарювання; забезпечення їх актуальною 

інформацією з питань ведення органічного виробництва; залучення 

широкого кола громадськості до розв‘язання наявних проблем, що 

стримують розвиток органічного виробництва; розповсюдження 

інформації про діяльність господарюючих суб‘єктів у сфері 

органічного виробництва, тощо.  

Створення активної системи інформаційного забезпечення 

зазначеного процесу сприятиме виникненню позитивних зовнішніх 

ефектів, пов‘язаних з особливостями поширення інформації, – 

мережевих зовнішніх ефектів, оскільки попит на послуги такої 

інформаційної системи зростатиме із збільшенням масштабів 

охоплення нею території регіону 

Заходами програми даного напрямку визначено, зокрема: 

– забезпечення високого рівня інформованості населення, 

товаровиробників, органів державної влади та місцевого 

самоврядування щодо розвитку органічного виробництва з 

урахуванням специфіки регіону; 

- створення і просування спеціального WEB-сайту, на якому 

висвітлюватиметься інформація про стан розвитку органічного 

виробництва в області;  

- випуск і розповсюдження інформаційних матеріалів щодо 

переваг розвитку органічного виробництва, технологій виробництва 

органічної продукції;  

- регулярне проведення ярмарків та виставок органічної 

продукції.  

– розробка та просування регіонального бренду органічної 

продукції, забезпечення реклами органічних продуктів. Споживачі 

хочуть мати якнайповнішу інформацію щодо походження продукту, 
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його складу та способу виробництва. Участь державних органів, 

наукових та навчальних закладів у розробці регіонального бренду 

органічної продукції, контроль за правомірністю його використання 

забезпечить високий рівень довіри споживачів для продукції, яка буде 

реалізуватися під даним брендом; 

4. Формування інфраструктури підтримки розвитку органічного 

виробництва. Важливим напрямком стимулювання розвитку 

органічного виробництва в області є створення адекватної 

інституційної інфраструктури, здатної інтегрувати в єдиний механізм 

всіх учасників процесу розвитку органічного виробництва; 

організувати відповідне їх науково-освітнє та інформаційно-

консультаційне забезпечення. 

Заходами програми в напрямку формування інфраструктури 

підтримки розвитку органічного виробництва передбачено наступне:  

– створення Поліського центру органічного виробництва на базі 

Житомирського національного агроекологічного університету; 

– створення і забезпечення функціонування регіонального 

сертифікаційного органу, що підвищить активність роботи щодо 

сертифікації та надасть можливість реалізації органічної продукції як 

на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках);  

– створення регіональної мережі торговельних об‘єктів, в яких 

продукція реалізовуватиметься під регіональним брендом органічної 

продукції («Полісся органік»); 

– створення Поліської регіональної лабораторії, яка дозволить 

проводити повний спектр аналізів з оцінки родючості ґрунтів, якості 

продукції та питної води.  

5. Проведення наукових досліджень та підвищення кваліфікації 

кадрів для сфери органічного виробництва. Активізація розвитку 

органічного виробництва значною мірою залежить від рівня організації 

системи щодо проведення наукових досліджень та підвищення 

кваліфікації кадрів для сфери органічного виробництва. Метою цього 

розділу є підвищення доступності результатів наукових досліджень, 

систем навчання та підвищення кваліфікаційного рівня управлінських 

кадрів і спеціалістів для сфери органічного виробництва. 

З метою реалізації даного програмного напряму заплановано 

ряд організаційних заходів: 

– проведення наукових досліджень щодо розробки технологій 

вирощування та переробки окремих видів продукції, природних 

органічних стимуляторів росту рослин, біологічних препаратів та 

методів боротьби з шкідниками, хворобами рослин і тварин, 

адаптованих до місцевих умов; 
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– розробки та запровадження спеціальних навчальних курсів з 

питань органічного виробництва в навчальних закладах області, на 

курсах підвищення кваліфікації працівників аграрного сектору; 

– забезпечення навчання та консультування аграрних 

товаровиробників, зокрема фермерів, щодо організації органічного 

виробництва, правил сертифікації (круглі столи, форуми, семінари, 

конференції, регулярні підготовчі курси (в т.ч. виїздні). 

У результаті реалізації Програми очікується: 

 збільшення кількості господарюючих суб‘єктів у сфері 

органічного виробництва в 12 разів; 

 збільшення обсягів виробництва органічної продукції в 

області в сім разів; 

 упорядкування та активізація діяльності об'єктів 

інфраструктури підтримки органічного виробництва; 

 активізація інвестиційної та інноваційної діяльності в 

аграрному секторі області; 

 підвищення конкурентоспроможності продукції аграрного 

сектору; 

 поліпшення екологічної ситуації в регіоні, рівня здоров‘я 

населення. 

Завдяки реалізації заходів Програми на 2016-2020 роки буде 

створено сприятливі умови для стійкого розвитку органічного 

виробництва в області, підвищиться його внесок у забезпечення 

продовольчої та екологічної безпеки регіону. 

Очікується отримання відповідного синергетичного ефекту у 

вигляді отримання додаткових економічних, соціальних та 

екологічних ефектів. Варто очікувати позитивний ефект від розвитку 

органічного виробництва у вигляді зростання доходу та підвищення 

конкурентоспроможності господарств, зменшення витрат 

виробництва, скорочення природоохоронних виплат. Разом з тим 

очікуються екстернальні ефекти, що виникатимуть внаслідок 

діяльності господарств з органічного виробництва у інших суб‘єктів 

господарювання – додатковий дохід переробної галузі; зменшення 

безробіття та соціальних виплат для населення; зростання доходу від 

зеленого туризму, органічного тваринництва, бджільництва; 

підвищення рівня життя населення; зростання вартості 

сільськогосподарських угідь.  

Реалізація заходів Програми сприятиме підтримці малого та 

середнього бізнесу; вдосконаленню зворотного зв‘язку між 

виробниками і споживачами; розбудові сільських територій та 

розвитку місцевих громад, поліпшенню іміджу області та 
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інвестиційного клімату в регіоні, інтеграції Житомирщини в 

міжнародний органічний ринок. 

Перевагами для навколишнього природного середовища будуть 

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; якості та 

функцій ґрунтів та водних екосистем; мінімізація екологічних ризиків; 

збереження генофонду рослин; стабілізація стану земельних ресурсів 

та їх відтворення; залучення новітніх екологічних технологій; 

зменшення забруднення від сільськогосподарського виробництва, 

особливо водних систем. 

 

 

ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В 

УМОВАХ ТОВ «ОРГАНІК МІЛК» 

 

Л. М. Денисюк, заст. директора з якості ТОВ «Органік Мілк» 

І. В. Ковальчук, канд. с.-г. наук 

І. І. Ковальчук, канд. вет. наук 

Житомирський національний агроекологічний університет 

О. А. Гринь, інженер із стандартизації  

ТОВ «Органік Мілк» 

 

Сучасне органічне виробництво в Україні розвивається з 1990-х 

років. Федерацією органічного руху України, на замовлення Міністерства 

аграрної політики України, розроблена концепція Державної Програми 

розвитку органічного виробництва в Україні (2008 рік). 3 вересня 2013 р. 

Верховна Рада України прийняла закон України «Про виробництво та обіг 

органічної сільськогосподарської продукції та сировини», а 9 січня 2014 р. 

даний Закон України вступив в дію [2]. 

За даними Міжнародної федерації органічних 

сільськогосподарських рухів (IFOAM) у 2013 році Україна перебувала 

на 21 місці за площею органічних сільськогосподарських угідь [1]. 

Також держава посідала перше місце у східноєвропейському регіоні за 

критерієм сертифікованої площі органічної ріллі, спеціалізуючись 

переважно на виробництві зернових, зернобобових та олійних культур. 

Позитивним фактором є зростання внутрішнього споживчого 

ринку органічних продуктів в Україні. Якщо у 2007 р. він становив 500 

тис. євро, то в 2008 р. – 600 тис. євро, з 2009 р. до 2014 р. зріс з 1,2 до 14,5 

млн євро [3]. Таке зростання внутрішнього споживчого ринку 

пояснюється підвищенням споживчої «культури» українців, хоча вартість 

органічних продуктів вдвічі вища від традиційних. Всього в Україні 

функціонує близько 150 магазинів, де можна придбати натуральну та 
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органічну продукцію. Наразі виробництво вітчизняної органічної 

продукції сертифікують іноземні (18) та вітчизняні (1) структури, які 

діють відповідно до норм та стандартів країн ЄС, США та ін. [1, 4]. 

Мета досліджень вивчення та аналіз технології виробництва 

органічної молочної продукції в умовах підприємства ТОВ «Органік 

Мілк».  

Матеріалом для досліджень слугували дані оцінки якості 

молока, яке надходить від органічних молочно-товарних ферм за 

якісними показниками, що визначають ґатунок молока; технологічні 

інструкції виробника згідно яких виготовляють продукцію та 

технологічна документація процесу виробництва.  

Дослідження проводили загальноприйнятими аналітичними 

методами відповідно діючої нормативної документації. У 2014 р. було 

введено в експлуатацію виробничі потужності ТОВ «Органік Мілк» та 

розпочато роботу в сегменті органіки на ринку молочної продукції. Для 

виробництва молока, кисломолочних продуктів органічна сировина. Для 

пакування готової продукції застосовуються сучасні пакувальні 

матеріали. На підприємстві щорічно розробляються і затверджуються 

рецептури для виготовлення всіх видів продукції з урахуванням втрат 

сировини під час технологічного процесу (від прийому сировини до 

зберігання продукції на ділянці готової продукції). 

Продукція ТОВ «Органік Мілк» виготовляється у відповідності 

системі управління якістю за ДСТУ ISO 9001 : 2009, системи 

екологічного керування за ДСТУ ISO 14001 : 2006 та системи 

управління безпечністю харчових продуктів на відповідність ДСТУ 

ІSО 22000 : 2007, а її асортимент досить різноманітний. 

Основною сировиною для переробки є органічне молоко, яке 

надходить від ферм приватного підприємства «Галекс-Агро», 

основним напрямком діяльності якого є виробництво органічної 

сертифікованої продукції рослинництва і молочного скотарства. У 

2008 – 2009 рр. було освоєно 2000 га земель в Новоград-Волинському 

р-ні Житомирської області. Сертифіковано конверсійний (перехідний) 

період. Створено сучасну технічну та господарську базу підприємства 

балансовою вартістю 24,2 млн. грн.. 

Створені інноваційні молочно-товарні комплекси європейського 

зразка потужністю 500 та 800 голів великої рогатої худоби у селах 

Гульськ та Городище Новоград-Волинського району Житомирської 

області. Підприємство бере участь у швейцарсько-українському 

науково-практичному проекті «Розвиток органічного руху в Україні, 

2012–2016 рр.», метою якого є сприяння розвитку органічного сектору 

вітчизняного аграрного ринку, а також інтеграції українських дрібних і 
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середніх підприємств в міжнародний простір в рамках експорту 

органічної продукції. Проект здійснюється Дослідним інститутом 

органічного сільського господарства (FiBL), Швейцарія.  

Закупівля молока проводиться безпосередньо заводом у ферм 

приватного підприємства «Галекс-Агро». Показники якості сирого 

молока подані в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Якісні показники молока-сировини, що надійшло на переробку 

протягом 2015 року (дані лабораторії ТОВ «Органік Мілк») 
 

К
а

л
ен

д
а

р
н

и

й
 м

іс
я

ц
ь

 

р
о

к
у
 

Показники 

Кількість 

соматич их 

клітин, 

тис/см² 

ЗБО Жир, % 
Кислотність, 

Т° 
Білок, % 

 Молочно-товарний комплекс «Городище» 

01 162/162  - 4,1/3,8 16/16 3,17/3,14 

02 154/131 - 4,1/3,9 17/17 3,15/3,1 

03 142/138 - 4,0/4,0 16/17 3,11/3,07 

04 153/165 13/11 4,0/3,8 17/17 3,11/3,09 

05 135/103 - 4,1/3,8 17/17 3,19/3,15 

06 156/126 - 4,0/4,0 16/16 3,17/3,08 

07 132/132 - 4,0/4,0 16/17 3,16/3,21 

08 135/156 - 4,3/3,9 17/16 3,18/3,16 

09 156/163 20/20 4,1/3,8 17/16 3,15/3,1 

10 130/105 - 4,2/3,6 16/17 3,12/3,13 

11 126/149 - 4,1 17/17 3,23/3,12 

12 111/114 14/8 4,1/4 17/17 3,12/3,04 

 Молочно-товарний комплекс «Гульське» 

01 90/250 - 4,2/3,8 16/16 3,11/3,07 

02 165/159 - 4,1/3,6 16/17 3,11/3,03 

03 135/160 - 4,1/3,8 16/16 3,01/3,08 

04 187/169 8/5,5 4,1/3,6 17/17 3,17/3,04 

05 209/163 - 4,1/3,8 17/17 3,17/3,15 

06 229/140 - 4,1/3,8 16/16 3,15/3,08 

07 189/144 2,7/20 4,2/3,7 16/16 3,14/3,09 

08 269/160 - 3,9/3,6 17/17 3,12/3,11 

09 235/164 - 3,9/3,7 17/16 3,14/3,07 

10 205/189 - 3,9/3,7 16/17 3,1/3,09 

11 237/183 - 4,1/3,8 17/17 3,21/3,11 

12 182/153 2,7/8 3,8/3,4 17/17 3,1/3,11 

Примітка: * надходження молока протягом доби (чисельник / 

знаменник). ** ЗБО – загальне бактеріальне обсіменіння. 
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Аналіз даних таблиці свідчить, що показники молока-сировини, 

що поставляється на ТОВ «Органі Мілк» відповідають найвищим 

ґатункам вітчизняного та європейського стандарту. 

Сучасна промислова переробка молока – це складний комплекс 

взаємопов‘язаних між собою хімічних, фізико-хімічних, 

мікробіологічних, біохімічних, біотехнологічних, теплофізичних та 

інших трудомістких специфічних технологічних процесів. У 

виробництві питного молока та кисломолочних продуктів 

використовують усі компоненти молока. Виробництво сметани, 

кисломолочного сиру, масла, сиру твердого ґрунтується на переробці 

окремих його компонентів.  

Технологічний процес виробництва молока включає такі 

операції: приймання молока і оцінка його якості, охолодження, 

резервування, пастеризація з подальшим охолодженням, сепарування, 

гомогенізація. 

Для нормалізації жирності використовують вершки або 

знежирене молоко. Для підвищення якості продукту, молоко 

гомогенізують за температури 50 – 60 °С. Пастеризоване молоко 

розливають у тару разового використання – пляшки ПЕТ за 

допомогою спеціальних автоматів. 

Для виготовлення кефіру використовують: молоко коров‘яче 

незбиране з кислотністю не вище 19 °Т і густиною не менш як 

1,028 г/см³; молоко коров‘яче знежирене з кислотністю не вище 19 °Т; 

вершки із вмістом жиру не більш як 30 % і кислотністю плазми не 

вище 24 °Т. Кефір виготовляють термостатним способом. 

Гомогенізують молоко під тиском 17,5 МПа. Перед гомогенізацією 

його підігрівають до 45 – 55 °С. Заквашують молоко в резервуарах для 

кисломолочних продуктів з механічними мішалками, які добре і 

рівномірно перемішують всю масу. Молоко для кефіру охолоджують 

до 32±2 °С і негайно заквашують кефірною закваскою. Заквашене 

молоко розливають у пляшки і поміщають їх у термостатну камеру, де 

й відбувається сквашування. З досягненням необхідної кислотності 

готовий кефір перевозять у камеру для охолодження, потім – у камеру 

готової продукції. 

Сметану виготовляють із пастеризованих вершків, заквашених 

закваскою, виготовленою на чистих культурах молочнокислих 

стрептококів. Сировина, що призначена для виробництва сметани 

підігрівається, сепарується, вміст жиру нормалізується; гомогенізація 

проходить за температури 60 – 85 °С, в подальшому вершки 

пастеризують при температурі 92 °С, охолоджують до температури 

заквашування (32±2 °С), сквашування вершків відбувається до 
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досягнення ними кислотності 60 – 65 °Т, рН 4,6 – 4,5, продукт 

охолоджують до температури 4±2 °С. 

При виробництві кисломолочного сиру застосовують 

доброякісне молоко кислотністю не більше 20 °Т, яке потрібно 

підготувати до заквашування. Для цього молоко нормалізують за 

вмістом жиру, пастеризують і охолоджують до температури 

заквашування. Заквашування і сквашування суміші відбувається у 

спеціальних двостінних ваннах для виготовлення сиру. 

Вносять закваску та залишають для сквашування. Одержаний 

згусток розрізають лірами, відварюють, охолоджують і переміщують із 

ванни у мішки за допомогою барабана сироватковідділювача. Після 

цього сир пресують і охолоджують, пакують в пластикові коробочки 

та направляють в камеру готової продукції. 

Спосіб збивання вершків передбачає одержання масляного 

зерна із вершків середньої жирності і наступну механічну його 

обробку. Масло таким чином виготовляється у масловиготовлювачах 

безперервної дії.  

Солодко-вершкове масло виготовляють із вершків жирністю 

32 – 37 %, які проходять подвійну пастеризацію за температури 95±2 

°С моментально. Після пастеризації вершки негайно охолоджують до 

температури 1 – 8 °С. Після охолодження вершки витримують за 

низької температури. Тривалість фізичного визрівання від 1 до 4 

годин, залежно від температури вершків. Збивають вершки при 

температурі 7 – 9 °С влітку і 9–12 °С – взимку. Промивають масло 

двічі. Фасування масла проводять за температури 10°С в еколін. 

Розфасоване масло поступово охолоджують до температури 

заморожування. 

Для виготовлення йогурту використовують молоко коров‘яче 

знежирене з кислотністю не вище 19 °Т, цукор органічний, органічні 

фруктово-ягідні наповнювачі. Для виготовлення йогурту молоко 

гомогенізують під тиском 17,5 МПа за температури 60 – 85°С. 

Пастеризують за температури 95±2 °С. Заквашують молоко в 

резервуарах для кисломолочних продуктів з механічними мішалками, 

які рівномірно перемішують масу. Молоко для йогурту охолоджують 

до 32±2 °С і негайно заквашують закваскою. Суміш залишають у стані 

спокою для сквашування. Йогурт сквашують за температури 32±2 °С 

до кислотності 70 – 95 °Т. 

Охолоджений до 10 – 12 °С йогурт подають на автомати для 

розливання і закупорювання, перемішуючи перед цим протягом 2–

5 хв. Готовий продукт надходить на склад готової продукції, де 

охолоджується до температури 4 – 2 °С. 
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Таблиця 2 

Асортимент продукції ТОВ «Органік Мілк» 

 

№ 

п/п 
Асортимент 

Кількість,  

кг 

Кількість, 

штук 

1. 
Йогурт «Органік мілк» органічний нежирний 

0,05 %, бут., 500г 
135671,000 63755,169 

2 
Йогурт жирний питний з наповнювачем 

«Чорниця» 
36894,000 17337,406 

3. 
Масло солодко вершкове екстра органічне 

82,6 %, 200г 
49725,360 248626,800 

4. Органічна бринза 45 % 5869,642 5869,642 

5. Органічна ряжанка термостатна 4 %, 500 г. 152129,000 76064,500 

6. Органічна сметана термостатна 10 %, 500 г 29183,000 14591,500 

7. Органічна сметана термостатна 15 %, 500 г 151306,000 75653,000 

8. Органічна сметана термостатна 20 %, 500 г 120347,000 60173,500 

9. Органічне молоко 2,5 %, 1000 г 498366,000 498366,000 

10. Органічне молоко 3,5 %, 1000 г 222579,000 222579,000 

11. Органічний кефір термостатний 1 %, 1000 г 244200,000 244200,000 

12. Органічний кефір термостатний 1 %, 470 г 40237,000 18908,365 

13. Органічний кефір термостатний 2,5 %, 1000 г 177189,000 177189,000 

14. Органічний кефір термостатний 2,5 %, 470 г 29159,000 13708,980 

15. Органічний кисломолочний сир 0,2 %, 300 г 193567,000 58075,908 

16. Органічний кисломолочний сир 9%, 300 г 172708,000 51817,582 

17. Сир «Адегейський» органічний жирний, 45 % 249,390 249,390 

18 
Сир твердий «Український» органічний «О» 

50 % 
14881,212 14881,212 

19. 
Сир твердий «Український» органічний «О» 

50 %, сигмент 
4001,564 4001,564 

 

На виробництво бринзи і сиру надходить молоко кислотністю 

не більше 20 °Т, яке потрібно підготувати до заквашування. Для цього 

молоко нормалізують за вмістом жиру, пастеризують і охолоджують 

до температури заквашування. Заквашування і сквашування суміші 

відбувається у спеціальних двостінних ваннах для виготовлення сиру: 

вносять закваску, розчини кальцію хлориду і сичужного ферменту 

залишають для сквашування. Одержаний згусток розрізають лірами. 

При виготовленні бринзи згусток видаляють із ванни у мішки за 

допомогою барабана-сироватковідділювача. Мішки поміщають у 

форми для пресування. Відпресовану бринзу залишають у розсолі. 

Після соління бринзу розрізають та пакують у пластикові коробочки із 

розсолом та направляють до камери готової продукції. 

При виготовленні твердого сиру згусток видаляють із ванни у 
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форми для пресування за допомогою барабана-сироватковідділювача. 

Відпресовані головки сиру поміщають у розсіл. Після соління сир 

обсушують, покривають пластифікатором, який забезпечує 

герметичність. Покритий пластифікатором сир поміщають в камеру 

дозрівання. Сир, що дозрів переводять в камеру готової продукції. 

Виробництво органічної продукції проводиться на 

технологічному обладнанні фірми «TESSA», сконструйованому під 

індивідуальне замовлення ТОВ «Органік Мілк». 

Нами на основі рецептур та норм витрат сировини-молока 

3,4 %, відвійок 0,05 %, необхідних компонентів – закваски, кальцію 

хлористого, ферменту молокозсідального для виробництва 

асортименту продукції були розраховані фактичні витрати у 

контрольних виробітках (табл. 3).  

Таблиця 3 

Зведені дані продуктового розрахунку виробництва 1000 кг 

сметани органічної термостатної 15 та 20 % жиру, йогурту 

«Органік мілк»  органічного нежирного 0,05% жиру та сиру 

твердого «Українського» органічного «О» 50% жиру в сухій 

речовині 

 

Сировина і 

побічна 

продукція 

Органічна 

сметана 

термостатна 

Йогурт «Органік 

мілк» 

органічний 

нежирний 0,05 % 

Сир твердий 

«Український» 

органічний 

«О» 50 % 15 % 20 % 

Молоко 3,4 % 

жиру 
4457,2 5942,9 - 8992 

Відвійки 0,05 % 

жиру 
3446,7 4932,4 1012,3 1218 

Закваска 1 1 1 1 

Кальцій 

хлористий 
- - - 0,2 

Фермент 

молоко-

зсідальний 

- - - 0,01 

Всього молочної 

суміші 
1010,5 1010,5 - 10200 

 

Зокрема, загальна кількість молочної суміші з урахуванням 

витрат для виробництва 1000 кг готового продукту становитиме: для 

сметани - 1010,5 кг суміші, для йогурту – 1213,3 кг, для твердого 

сиру – 10200 кг. 

Розрахунок економічної ефективності переробки молока для 

виготовлення органічної продукції є рентабельним з показниками для 
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сметани 15 і 20 % жиру21,7–21,6 %, йогурту органічного нежирного 

0,05 % жиру – 23,7 %, сиру твердого «Українського» органічного 

50‒ 47 %. 

 

Висновок.  
ТОВ «Органік Мілк» – сучасне високотехнологічне 

підприємство з широким асортиментом органічної молочної продукції, 

що надходить до реалізації в торгові мережі – молоко органічне питне 

пастеризоване 2,5% та 3,5% жиру, кефір органічний термостатний 1% 

та 2,5% жиру, сметана термостатна органічна 15% та 20% жиру, 

ряжанка термостатна органічна 4% жиру, йогурт органічний нежирний 

0,05% жиру, сир кисломолочний органічний 0,2% та 9% жиру, бринза 

органічна жирна 45% жиру в сухій речовині, масло солодковершкове 

органічне 82,6% жиру, сир твердий органічний «Український» 50% 

жиру в сухій речовині. 

За своїми характеристиками якість молока-сировини, яке 

надходить від органічних молочно-товарних ферм відповідає ґатунку 

екстра згідно ДСТУ 3662-97. 

Переробка молока-сировини з органічних ферм на сметану, 

йогурт та твердий сир в умовах підприємства є рентабельною з 

показниками 21,6%, 23,7% та 47,0% відповідно. 

Пропозиція. Розширювати власну сировинну базу для 

забезпечення виробничих потужностей підприємства. 
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ФЕТОПЛАЦЕНТАТ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ З НЕПЛІДНІСТЮ 

ТВАРИН В УМОВАХ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 І ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Г.М. Калиновський, д. вет. н., професор 

А.С. Ревунець, к. вет. н., доцент 

Г.П. Грищук, к. вет. н., доцент 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Вступ. За сьогоднішніми уявленнями, порушення відтворної 

здатності худоби на 10 % обумовлені генетичними факторами, а на 

90 % залежать від екологічних – особливо живлення, зокрема енергії, 

протеїну, незамінних амінокислот, вітамінів і мінеральних речовин. 

Надлишок або дефіцит мінеральних речовин, одного із незамінних 

макро- і мікроелементів впливає на обмін речовин і функцію 

відтворення [1, 5]. 

Джерелом наповнення організму біологічно активними 

речовинами є тканинні препарати, виготовлені з тваринницької та 

рослинницької сировини. 

Виготовляють тканинні препарати з різних органів і тканин 

сільськогосподарських тварин. Вони мають складну специфічну дію та 

різняться за своїм складом. За даними досліджень [2, 4, 6], у 

препаратах, виготовлених з плаценти, містяться вищі жирні кислоти, 

вітаміни групи В, Е та D, амінокислоти (цистеїн, глютамінова кислота, 

аргінін та ін.). 

В акушерстві та гінекології найпоширенішою формою 

використання тканинних препаратів є суспензія з плаценти та 

навколоплідних оболонок, виготовлена за різними методиками. 

Встановлено, що 3–4 разове введення суспензії тканинного препарату 

великій рогатій худобі веде до одужання 80–89 % тварин при таких 

захворюваннях, як хронічні функціональні розлади матки та яєчників, 

атонія матки, ендометрити, мастити, імпотенція тощо [4, 7]. 

Доведено, що достатньо двох уведень суспензії тканинного 

препарату для відновлення повноцінних статевих циклів, порушених 

внаслідок неповноцінної годівлі та умов утримання корів [1, 3]. 

Досить ефективне застосування суспензії плаценти і при 

розладах функціонального стану яєчників у самок [1, 3, 4]. 

Доцільність використання біологічно активних речовин для 

стимулювання та синхронізації статевої охоти у самок 

сільськогосподарських тварин підтверджує їх позитивний вплив на 

підвищення заплідненості та кращий розвитком ембріонів [1, 4, 7]. 
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Мета роботи – обґрунтувати ефективність тканинного 

препарату Фетоплацентат як засобу профілактики патологій отелу і 

післяотельного періоду в умовах органічного виробництва і 

продовольчої безпеки. 

Результати досліджень та їх обговорення. Нами встановлено, що 

до складу тканинного препарату, виготовленого з маток корів та їх 

вмісту, за різного терміну тільності входять одинадцять мінеральних 

речовин (мг/кг): найбільше Феруму (0,80±0,13), Цинку (2,0±0,08), 

Купруму (0,80±0,05), Марганцю (0,10±0,024), менше – Плюмбуму 

(0,06±0,0021), Кадмію (0,03±0,004) і Кобальту (0,04±0,004) та (%) 

Кальцію (0,19±0,06), Магнію (0,043±0,0041), Калію (0,006±0,005) і 

Фосфору (0,008±0,006). 

Оскільки фетоплацентат виготовлений із матки та її вмістимого 

тільних 1-5 місяців клінічно здорових корів, то він аналогічний за 

мінеральним складом, але різний за концентрацією з материнською і 

фетальною частинами плаценти та кров‘ю корів за фізіологічного 

перебігу отелення та при затриманні посліду. 

За фізіологічного перебігу отелення в крові корів перед 

отеленням та у фетоплацентаті в однаковій концентрації містяться 

Купрум, Цинк і Магній, в фетальній частині плаценти – Кобальт та 

Кальцій, менше в крові міститься Мангану та Кобальту, в фетальній 

частині плаценти – Магнію, в материнській частині плаценти – 

Кобальту, Кальцію і Магнію. 

При затриманні посліду в крові корів як і в фетоплацентаті 

спостерігається однакова концентрація Магнію, у фетальній частині 

плаценти – Мангану та Кобальту, в материнській частині плаценти – 

Мангану. Менше у фетальній частині плаценти Кальцію і Магнію, в 

материнській частині плаценти – Кобальту, Кальцію та Магнію. 

Отримані результати досліджень мінерального складу крові, 

фетальної та материнської частин плаценти за фізіологічного перебігу 

отелення і при затриманні посліду у корів та фетоплацентату і їх аналіз 

обґрунтовують доцільність застосування фетоплацентату для 

профілактики затримання посліду як однієї з ланок патогенезу 

симптоматичної форми неплідності корів. 

Вважаємо, що за своїм складом тканинний препарат переважає 

всі інші штучні, скомпоновані з різних мінеральних речовин, бо він 

містить у фізіологічних відношеннях властиві організму біологічно 

активні речовини, мінерали, вітаміни, ферменти, гормони. 

Крім того, нами установлено, що в фетоплацентаті містяться як 

гормони-пускачі, так і гормони-виконавці. Зокрема, в одному літрі 

препарату міститься 0,59 МО фолікулостимулюючого і 0,26 МО 
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лютеінизуючого гормонів та естрадіолу 2,45 пг/мл (8,94 нмоль/л) і 

прогестерону 0,16 нг/мл (0,51 нмоль/л).  

Трикратне (через 6-7 діб) підшкірне введення фетоплацентату 

сухостійним коровам з розрахунку 7–8 см3 на 100 кг маси тіла не 

супроводжувалось будь-якими порушеннями їх загального 

фізіологічного статусу. 

Введення препарату сухостійним коровам зумовлювало 

оптимізацію перебігу стадій отелення, післяотельного періоду та стану 

новонароджених телят. 

Нами встановлено, що тривале, протягом 3 років, застосування 

коровам фетоплацентату супроводжувалось відновленням статевої 

функції і не впливало негативно на їх загальний стан. У паралельному 

досліді неплідним коровам вводили, згідно з настановою, естрофан, в 

результаті чого за три роки досліджень було вибракувано 66,7 % 

досліджуваних корів через виникнення лютеїнових та фолікулярних 

кіст, гіпофункцію та атрофію яєчників, хронічний ендометрит. 

Встановлено, що у механізмі дії тканинних препаратів лежать 

нейрогуморальні реакції організму за впливу ЦНС на відповідні 

подразнення і поліпшення обмінних процесів організму. За даними 

авторів [4, 7], спочатку організм тварини реагує підвищенням 

загальної реактивності, а в подальшому – окремих систем, функція 

яких була знижена. 

У стимулюючому впливі тканинних препаратів велику роль 

відіграє гіперсекреція корою надниркових залоз нейтральних 17-

кортикостероїдів, які містять значну кількість біологічно активних 

речовин. 

Ці зміни відбуваються дуже швидко, і це є однією з переваг 

тканинних препаратів порівняно з іншими біологічно активними 

речовинами. При цьому слід відзначити й те, що вони мають і певну 

пролонговану дію [1, 4, 7]. 

Як відомо, при застосуванні гормональних препаратів можна 

досягти швидкого й більшого за кількістю розвитку фолікулів ефекту, 

тобто викликати суперовуляцію. Проте за швидкого дозрівання 

великої кількості граафових міхурців не всі вони овулюють, а певна 

частина їх перетворюється на фолікулярні кісти. Навіть коли 

відбувається овуляція великої кількості фолікулів, на їх місці 

утворюються жовті тіла, розсмоктування яких буде уповільнюватись, 

що в кінцевому результаті призведе до утворення персистентного 

жовтого тіла [1]. 

Фетоплацентат, будучи неспецифічним стимулятором, поліпшує 

обмін речовин, балансує гормональний стан організму, синхронізує 
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статевий цикл, не викликаючи при цьому негативних явищ в організмі 

тварин. Крім того, слід зазначити, що для ефективної дії препарату на 

організм не потрібно створення оптимальних умов годівлі та 

утримання тварин, що притаманне більшості синтетичних 

гормональних препаратів. 

Перевагою фетоплацентату над синтетичними гормональними 

препаратами є й те, що останні при застосуванні тваринам за 

субклінічного перебігу захворювання провокують функціональні 

розлади статевих органів, зокрема яєчників з утворенням кіст. Це 

зумовлює розвиток незворотніх процесів у яєчниках, і, як наслідок, 

тривалу неплідність та вибракування тварин. Зважаючи на це, перед 

застосуванням гормональних препаратів необхідно проводити заходи 

загальної стимулюючої терапії [4]. 

Застосування фетоплацентату з економічної точки зору також 

вигідніше, зважаючи на його невисоку вартість. 

Тканинні препарати містять біологічно активні речовини, які 

можна призначати великій рогатій худобі в будь-який період 

репродуктивного циклу. При цьому у тварин прискорюється 

відновлення і нормалізація перебігу статевого циклу, поліпшується 

заплідненість і зменшується кількість випадків загибелі ембріонів. У 

матці створюються оптимальні умови для повноцінного бластогенезу, 

імплантації та плацентації ембріона. Стимулююча дія тканинних 

препаратів на організм триває протягом 2–3 місяців [3, 6].  

Заключення: 

1. Фетоплацентат – один з найперспективніших лікарських 

засобів, використання якого безпечне для лікування та профілактики 

акушерсько-гінекологічних захворювань корів в умовах органічного 

виробництва і продовольчої безпеки. 

2. З метою профілактики затримання посліду, як однієї з 

основних ланок симптоматичної неплідності, коровам за 21 день до 

отелення тричі з інтервалом у 7 діб вводити фетоплацентат з 

розрахунку 4-5 см3 на 100 кг маси тіла. 

3. За симптоматичної неплідності корів, що проявилася 

субінволюцією, гіпотонією та атонією матки, гіпофункцією яєчників, 

гіполютеолізом, сальпінгітом і оофоритом, для стимуляції стадії 

збудження статевого циклу вводити фетоплацентат 3–5 разів з 

розрахунку 8-10 см3 на 100 кг маси тіла. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ 

СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ  В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ 

 

Г. М. Господаренко, д. с.-г. н., професор 

І. В. Прокопчук, к. с.-г. н., доцент 

О. В. Нікітіна 

Уманський національний університет садівництва 

 

Органічні добрива – один з головних чинників підвищення 

родючості ґрунтів, матеріальна основа сталого розвитку екологічно 

збалансованих адаптивно-ландшафтних систем землеробства. Завдяки 

їх застосуванню покращуються фізичні, фізико-хімічні, біологічні 

властивості ґрунтів, зростає вміст гумусу, посилюється виділення з 

ґрунту вуглекислого газу, підвищує продуктивність фотосинтезу, 

послаблює негативну дію важких металів і забезпечує збалансоване 

живлення рослин [1]. 
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Вважається, що яким би не було значним застосування 

мінеральних добрив, органічні добрива ніколи не втратять свого 

значення для збереження родючості ґрунту [2]. Нині однією з головних 

проблем сучасного землеробства є дегуміфікація ґрунтів, причому в 

останній час така тенденція намітились і з чорноземами, які за своєю 

природною родючістю мають досить високі показники вмісту гумусу. 

Нині щорічні втрати гумусу в ґрунтах України становлять: на Поліссі –

07–08 т/га, у Лісостепу – 0,6–0,7, Степу – 0,5–0,6, у цілому по Україні 

– 0,6–0,7 т/га [3]. Головною причиною такого досить негативного 

явища є посилена мінералізація внаслідок інтенсивних обробітків і 

застосування лише мінеральних добрив, а також втрати гумусу в 

результаті ерозії. Нині в Україні органічні добрива майже не 

вносяться, у той час як для бездефіцитного балансу органічної 

речовини чорноземів у зернопросапній сівозміні слід вносити 6–10 т/га 

гною [4, 5]. Тому особливого значення набуває детальне дослідження 

тривалого застосування різних систем удобрення на основні 

агрохімічні показники та продуктивність польової сівозміни. 

Дослідження проводились у  тривалому (з 1965 р.) 

стаціонарному досліді кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського 

національного університету садівництва (№ реєстрації НААН 88) на 

чорноземі опідзоленому важкосуглинковому на лесі. Основою досліду 

є 10-пільна польова сівозміна (конюшина лучна, пшениця озима, буряк 

цукровий, кукурудза на зерно, горох, пшениця озима, кукурудза на 

силос, пшениця озима, буряк цукровий, ячмінь ярий + конюшини) 

розгорнута в часі та просторі і реалізується на різних фонах удобрення. 

Перед закладкою досліду шар ґрунту 0–20 см характеризувався такими 

показниками: вміст гумусу за методом Тюрина – 3,31 %; рН сольової 

суспензії 6,2; гідролітична кислотність – 2,5 смоль/кг, азоту 

легкогідролізованих сполук (за методом Тюріна – Кононової) – 

48 мг/кг, рухомих фосфатів (за методом Труога) – 150, обмінного 

калію (за методом Бровкіної) – 90 мг/кг. В досліді використовували 

такі добрива: напівперепрілий підстилковий гній ВРХ, аміачну селітру, 

суперфосфат гранульований, калій хлористий. Для вирішення 

поставленої мети і задач були відібрані ґрунтові зразки згідно зі 

схемою досліду у двох несуміжних повторностях пошарово через 

кожні 20 см у п‘ятиразовій повторності на кожній ділянці досліду, 

загальна площа якої становила 180 м2, облікова площа при цьому 

становить 100 м2.  

У відібраних згідно ДСТУ 150 10301-6-2001 зразках ґрунту 

визначали: вміст гумусу за ДСТУ 4289:2004; рНсол за ДСТУ 150 

10390-2001; гідролітичну кислотність –  за методом Каппена в 
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модифікації ЦІНАО (ГОСТ 26212-91); азот лужногідролізованих 

сполук –  за методом Корнфілда; рухомі сполуки фосфору і калію – за 

модифікованим методом Чирикова (ДСТУ 4115-2002). 

Встановлено, що тривале застосування мінеральних добрив 

сприяло збереженню запасів гумусу в ґрунті, однак зміни при цьому за 

50 років сільськогосподарського використання відбулись не суттєві. 

Так у варіанті N45P45K45 вміст гумусу становив 2,76%, що лише на 

0,03 абс. % перевищує контрольний варіант у якому добрива не 

вносились (табл. 1). Збільшення норми внесення мінеральних добрив 

до N90P90K90 сприяло кращому збереженню вмісту гумусу – на рівні 

2,80 %, що на 0,07 абс. % перевищувало контроль без добрив. 

Відбувалось це в першу чергу за рахунок підвищення врожайності 

вирощуваних культур і, як наслідок, більшому надходженню в ґрунт  

рослинних решток рослин. Значний вплив на швидкість і 

направленість трансформації гумусових речовин у шарі ґрунту 0–20 см 

мала органічна система удобрення. Застосування в якості удобрення 

напівперепрілого гною сприяло збереженню вмісту гумусу на рівні 

2,88 % у варіанті Гній 9 т, 3,03 % – у варіанті Гній 13,5 т і 3,24 % у 

варіанті Гній 18 т.  

Застосування органічної системи удобрення сприяло 

покращенню фізико-хімічних властивостей ґрунту досліджуваних 

варіантів. Так, обмінна кислотність у шарі ґрунту 0–20 см за 

мінеральної системи удобрення становила 5,1–5,3, у той час як за 

органічної системи залишалась на рівні 5,3–5,4. Отже, внесення 

органічних добрив не лише сприяє зростанню вмісту поживних 

речовин у ґрунті, а й збереженню у ґрунтовому вбирному комплексі 

основ, у першу чергу кальцію. Найвищі показники гідролітичної 

кислотності відмічено за мінеральної системи удобрення 3,5–4,0 

смоль/кг, у той час як за органічної системи вони були у межах від 2,3 

до 2,7 смоль/кг. Отже, внесення органічних добрив сприяє 

покращенню фізико-хімічних показників чорнозему опідзоленого. 

Тривале (50 років) застосування органічних і мінеральних 

добрив у польовій сівозміні мало вплив на зміну основних 

агрохімічних показників чорнозему опідзоленого. У контрольному 

варіанті без добрив вміст азоту лужногідролізованих сполук становить 

101 мг/кг і зростає до 111–121 мг/кг за мінеральної  системи удобрення 

та до 107–121 мг/кг за органічної. Внесення напівперепрілого гною в 

нормі 9–18 т/га порівняно з мінеральними добривами у нормі від 

N45P45K45 до N90P90K90 значно покращує мікробіологічні 

показники ґрунту. 

Дія фосфору на рослини має досить вагоме значення, оскільки 
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нормальне фосфорне живлення прискорює розвиток 

сільськогосподарських культур, підвищує холодостійкість і 

посухостійкість, сприяє більш сильному утворенню зерна у хлібів і 

покращує при цьому якість врожаю [6].  

 

Таблиця 1 

Агрохімічні показники родючості ґрунту в шарі 0–20 см після 

тривалого (50 років) застосування добрив у польовій сівозміні 

 

Варіант досліду 

(насиченість 1 га 

площі сівозміни) 

Вміст 

гумусу,  

% 

рН 

сол 

Нг, 

смоль/

кг 

Вміст, мг/кг ґрунту 

N лужн Р2О5 К2О 

Без добрив 

(контроль) 
2,73 5,4 2,9 101 80 116 

N45P45K45 2,76 5,3 3,5 111 119 135 

N90P90K90 2,80 5,1 4,0 121 180 154 

Гній 9 т 2,88 5,3 2,7 107 105 124 

Гній 13,5 т 3,03 5,4 2,5 116 125 132 

Гній 18 т 3,24 5,4 2,3 121 135 153 

 

Аналіз отриманих даних показує, що за тривалого 

сільськогосподарського використання ґрунту без застосування добрив 

вміст рухомих сполук фосфору в шарі ґрунту 0–20 см знаходився на 

рівні 80 мг/кг. Мінеральні добрива сприяли підвищенню  вмісту 

рухомих сполук фосфору у ґрунті до 119 мг/кг у варіанті N45P45K45 і 

до 180 мг/кг у варіанті N90P90K90. Внесення органічних добрив 

покращує фосфатний режим чорнозему опідзоленого. Так, за першого 

рівня органічної системи удобрення вміст рухомих сполук фосфору 

становить 105 мг/кг і зростає до 135 мг/кг за третього рівня. Тривале 

застосування мінеральних та органічних добрив мало також значний 

вплив на вміст рухомих сполук калію в ґрунті. У варіантах мінеральної 

системи удобрення вміст його зріс до 135–154 мг/кг, що перевищувало 

контроль на 16–33%. Застосування органічних добрив, особливо за 

другого та третього рівнів, не поступалось по дії мінеральної системи 

удобрення. Так, за другого рівня органічної системи вміст рухомих 

сполук калію становив 132 мг/кг ґрунту і 153 мг/кг за третього рівня. 

Отже, тривале сільськогосподарське використання ґрунту мало 
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значний вплив на різні компоненти агроекосистеми, в тому числі на 

агрохімічні показники родючості чорнозему опідзоленого. 

Урожайність та продуктивність сільськогосподарських культур 

є критерієм оцінки впливу агротехнологічних чинників у першу чергу 

на родючість ґрунту. Для об‘єктивного оцінювання впливу тривалого 

застосування різних рівнів та систем удобрення на урожайність 

культур 10-пільної польової сівозміни проведено аналіз їх 

ефективності впродовж п‘яти ротацій сівозміни. 

Так, у польовій сівозміні у варіанті без застосування добрив 

показники продуктивності за першу ротацію були на рівні 4,01 

т з. о/га, однак в подальшому простежувалося деяке підвищення 

урожайності вирощуваних культур і, як наслідок, зростання 

продуктивності до п‘ятої ротації становило 8% (табл. 2). Це можна 

пояснити як дією сівозмінного чинника, так і сортозміною. За 

внесення мінеральних добрив у нормі N45P45K45 відбулось 

підвищення продуктивності сівозміни на 0,05–0,96 т з. о/га, що 

свідчить про чітко виражений вплив удобрення на продуктивність 

культур польової сівозміни. Зі зростанням норми внесення 

мінеральних добрив до N90P90K90 продуктивність польової сівозміни 

зросла на 8 % у другій ротації, на 19 – у третій, на 24 і 33 % відповідно 

у четвертій та п‘ятій ротаціях. 

Таблиця 2 

Продуктивність польової сівозміни після тривалого 

(50 років) застосування добрив у польовій сівозміні 

 

Варіант 

досліду 

(насиченість 

1 га площі 

сівозміни) 

Продуктивність 1 га площі сівозміни, т з. о/га 

І ротація ІІ ротація ІІІ ротація ІV ротація 
V 

ротація 

С
ер

ед
н

є 

Без добрив 

(контроль) 
4,01 3,90 4,10 4,27 4,34 4,12 

N45P45K45 4,54 4,59 4,93 5,16 5,50 4,94 

N90P90K90 4,68 5,05 5,57 5,82 6,27 5,48 

Гній 9 т 4,53 4,51 4,89 5,08 5,45 4,89 

Гній 13,5 т 4,71 4,91 5,40 5,63 6,00 5,33 

Гній 18 т 4,71 4,97 5,74 6,00 6,30 5,54 

 

За органічної системи удобрення найвищі показники 

продуктивності було одержано за третього рівня. При цьому слід 

зазначити, що варіанти органічної системи удобрення навіть 
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перевищували за продуктивністю сівозміни варіанти з мінеральною 

системою. Так, за першого рівня продуктивність польової сівозміни 

зросла від 4,53 т з. о/га за першої ротації до 5,45 т .з. о/га за п‘ятої 

ротації, тобто на 21 %. За другого рівня органічної системи удобрення 

показник продуктивності першої ротації становив 4,71 т з. о/га і до 

п‘ятої ротації підвищився до 6,00 т з. о/га, що на 27 % вище, ніж 

продуктивність культур польової сівозміни за першу ротацію. 

Найвищими показниками продуктивності за ротаціями 

сівозміни відзначається третій рівень органічної системи удобрення з 

насиченістю 18 т/га сівозмінної площі органічними добривами. За цієї 

системи удобрення продуктивність сівозміни зросла у другій ротації 

на 6 %, у третій – на 22, у четвертій – на 27 і у п‘ятій на 34 % у 

порівняно з першою ротацією. 

Отже, системи удобрення суттєво впливають на продуктивність 

польової сівозміни зерно-просапного виду. Високими показниками 

продуктивності відзначається мінеральна і органічна системи 

удобрення, які забезпечують поступове зростання виходу зернових 

одиниць з одиниці площі від ротації до ротації. Серед варіантів, які 

вивчались найвищим рівнем продуктивності відзначалась мінеральна 

та органічна системи третього рівня. Слід також зазначити, що 

органічна система удобрення поступається мінеральній за 

надходженням фосфору у ґрунт. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ 

ДЕТЕРГЕНТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ М’ЯСА ІНДИКІВ 

 

В. А.Бурлака, д.с.-г.н., професор ЖНАЕУ 

О.О. Лавринюк, к.с.-г.н., доцент ЖНАЕУ 

 

Постановка проблеми. Одним із основних показників при 

визначені ефективності виробництва м‘яса птиці є затрати кормів на 

одиницю продукції. Зменшення цих затрат впливає в кінцевому 

результаті на зниження собівартості та підвищення рентабельності 

виробництва продукції птахівництва, у тому числі й індичатини. М'ясо 

індиків – це низькокалорійний дієтичний продукт харчування, з 

оптимальним співвідношенням білків та жирів, з високим рівнем 

фосфору, амінокислот та вітамінів.  

Індики – дуже вибаглива птиця, вона вимагає відповідних умов 

утримання та сбалансованого повноцінного корму. Індикам необхідно 

більше білка в кормі, вітамінів та мінеральних речовин у кормі. Вони 

відрізняються високою енергією росту і при обмеженому вигулі 

молодняку потрібно від 4 до 5 кг корму на 1 кг приросту. У період 

інтенсивного росту індичат (1-4 тижні) їх необхідно забезпечити 

комбікормами з високим вмістом сирого протеїну- 28 % та обмінної 

енергії – 1,2 МДж.  

Індики, на думку вчених і практиків, відрізняється високим 

рівнем м‘ясної продуктивності. Це, в свою чергу потребує 

збалансованої годівлі та високої перетравності поживних речовин. Так 

наряду з білками (25-30 %) молодняку потрібний мінеральний корм. 

Відсутність або нестача окремих елементів, а також порушення їх 

співвідношення в раціонах призводить до зниження ефективності 

використання поживних речовин кормів і як результат – до зниження 

продуктивності птиці. 

Високі економічні вимоги до рентабельності виробництва 

спонукають птахівників використовувати більш прогресивні та дешеві 

технології, що забезпечують максимальний рівень продуктивності 

птиці, ефективне використання кормів [2].  

Однією з умов отримання дешевої високоякісної продукції є 

збалансовані раціони по великому ряду поживних, мінеральних та 

біологічно активних речовин. Важливе місце у цьому займає 

безумовно мінеральне живлення. Критерієм повноцінності 

мінерального живлення є: інтенсивність росту, продуктивність, 
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витрати корму на одиницю продукції, загальний стан здоров‘я. Ця 

обставина особливо актуальна в умовах інтенсивного промислового 

утримання та вирощування птиці. У практиці птахівництва 

використання неорганічних солей перехідних металів (заліза, міді, 

кобальту, цинку) дозволяють підтримувати баланс цих мікроелементів 

у організмі птиці. Такий підхід у годівлі тварин та птиці потребує 

суттєвого перегляду через забруднення грунту мікроелементами, що 

потрапляють разом з послідом [3].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом 

широко вивчаються нетрадиційні мінеральні добавки –  природні 

детергенти. До таких можна віднести цеоліти, бентоніти, каоліни, 

анальним, алуніти тощо. Про ефективність застосування цих мінералів 

у годівлі сільськогосподарських тварин та птиці свідчать чисельні 

результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених: В.І. 

Георгієвського, Г.О. Богданова, М.Ф. Кулика, Г.Т. Кліценка, Ю.І. 

Савченка, В.А. Бурлаки, В.Ф. Каравашенка, А Хеннига, Б.Д. 

Кальницького, Я.І. Кириліва, І.Н Савчука, Д.А. Засєкіна, T. Chunha 

C.Е. Lueker R.W. Philips [1]. 

Алунітове борошно в 1,5–2 рази уповільнює проходження їжі 

шлунково-кишковим трактом птиці завдяки утриманню в ній 

різноманітних з‘єднань срібла й активного кремнезему робота шлунка 

та кишечника. З огляду на гігроскопічність та адсорбційні властивості, 

цеолітові й алунітові кормові добавки повинні зберігатися в сухих та 

чистих приміщеннях. Припускається їх зберігання на піддонах у 

крафт-мішках на вулиці, під поліетиленовою плівкою або брезентом. 

Кормове алунітове борошно сприяє частковій заміні черепашки й 

інших мінеральних компонентів раціону, необхідних для нормальної 

роботи м'язового шлунка.  

Високе утримання сірки в алунітовій породі дозволяє 

відмовитися від додаткових її постачань для годівлі птиці. Алунітове 

борошно в раціонах практично виключає канібалізм молодняку птиці. 

Яйценосна птиця збільшує свою продуктивність та живу масу, при 

цьому підвищуються інкубаційні якості яєць і тривкість шкаралупи [2]. 

Постановка завдання. З огляду на зазначене, метою наших 

досліджень було виявлення доцільності використання алунітового 

борошна як мінеральної добавки в годівлі індиків. 

Результати досліджень. Використання в досліді алунітового 

борошна як мінеральної добавки в кількості 7-8 г позитивно вплинуло  

на затрати корму на одиницю продукції. Ці показники представлені в 

таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Затрати кормів 

 

Показники 
Групи 

1 2 3 4 5 

Кількість голів 50 50 50 50 50 

Період досліду, діб 100 100 100 100 100 

Затрати комбікорму 

за весь період, кг: на 

1 голову 

 

39,85 

 

39,85 

 

39,85 

 

39,85 

 

39,85 

на 50 голів 1992,6 1992,6 1992,6 1992,6 1992,6 

Затрати комбікорму 

на 1 кг приросту, кг 
5,42 5,04 4,98 4,06 4,50 

 

Найнижчими витрати корму у фізичній масі на 1 кг приросту в 

четвертій дослідній групі (4,06 кг), де індичкам щоденно вводили у 

комбікорм 7 г алунітового борошна. Незначно вищі затрати кормів у 5-

й групі (4,50 кг), де птиця отримувала 8 г препарату, за ними йдуть 

показники третьої та другої груп – 4,98 та 5,04 відповідно. 

Економія корму на 1 кг приросту складає: 0,4 кг або 9,5% у 

другій групі і 0,44 кг – 8,2% у третій групі. Найменші витрати корму 

відмічено у четвертій та п‘ятій групі, де затрати нижчі, ніж у контролі 

відповідно на 1,36 кг та 0,92 кг. 

Висновки. При вирощуванні індичок бройлерів d evjdf[ 

ghjvbckjdj] nt[yjkjus] з метою підвищення продуктивності, збереження 

птиці, скорочення строків відгодівлі та заощадження комбікормів, 

рекомендуємо використання детергента – алунітового борошна у 

складі комбікорму у віці 101-200 діб у кількості 7-8 г на голову на 

добу. 
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В сучасних умовах вирощування сільськогосподарських 

культур при органічному землеробстві системи захисту рослин 

передбачають управління популяціями шкідливих організмів у межах 

конкретних агробіоценозів із застосуванням організаційно-

господарських та спеціальних заходів з метою оптимізації 

фітосанітарного стану посівів. Основою є фітосанітарний моніторинг і 

прогноз шкідливих організмів, який базується на системі сезонного і 

багаторічного збору, накопичення, аналізу і використання 

фітосанітарної інформації з метою цілеспрямованого та оптимального 

проведення профілактичних заходів захисту рослин починаючи від 

комплексної експертизи насіння до завершення формування 

екологічно чистого врожаю. 

Так, сучасний фітосанітарний моніторинг, як система 

спостережень і контролю поширення, щільності, інтенсивності 

розвитку та шкідливості шкідливих організмів, метою якої є 

отримання необхідної інформації, щодо оцінки розвитку, особливостей 

біології та екології шкідливих організмів на основних етапах їх 

формувань з урахуванням фенології, абіотичних та біотичних 

чинників, що впливають на прийняття рішення про строки та 
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особливості проведення захисних заходів. 

В 2010–2015 роках у сучасних сівозмінах захист 

сільськогосподарських культур від комплексу шкідливих організмів 

визначався за показниками ефективності захисних заходів із охороною 

довкілля та збереженням біологічного різноманіття агробіоценозів. 

Визначені ланцюги взаємозв‘язків комплексу шкідливих організмів на 

основних етапах органогенезу рослин і уточненні землеробства, що 

впливають на якісні та кількісні показники структур ентомокомплексів 

при нових технологіях біологічного землеробства. 

Встановлено, що у сівозмінах з короткою ротацією, головним 

чином зернових культур (понад 60%), основним, є збереження якісних 

показників ґрунтів, що дозволяє оптимізувати, в першу чергу 

структури ґрунтових організмів, покращити показники саморегуляції 

ланцюгу «шкідливі – корисні організми» і отримувати високі врожаї. 

Відмічено також значення захисту зернових культур від комплексу 

фітофагів збудників хвороб на основних фазах росту і розвитку рослин 

із застосуванням високоякісних засобів захисту рослин, зокрема 

вітчизняного виробництва. Розроблені та впроваджені у виробництво 

бакові суміші, які дозволяють контролювати комплекс шкідливих 

організмів, зокрема ґрунтових фітофагів, а також аерогенну та 

насіннєву інфекції озимих і ярих культур на початкових етапах росту і 

розвитку. Це дозволяє контролювати комплекс шкідливих організмів 

від осіннього періоду органогенезу до збирання врожаю на фоні 

достовірного зменшення хімічного навантаження на рослини і ґрунт та 

формувати високоякісні врожаї кукурудзи, пшениці, жита, ячменю та 

інших зернових культур. 

Так, застосування інсекто-фунгіцидних сумішей для обробки 

насіння та внесення таких речовин на початкових етапах росту 

зернових культур, і особливо у біологічному землеробстві, є 

першочерговим при вирощуванні сортів із високоякісними 

показниками. Це суміші з використанням флутріафолів і тіабендазолів 

(Супервін), пропіконазолів та тріадимефонів (Ті Рекс), карбендазимів 

(Дезарал) із додаванням препаратів, що містять імідаклоприд 

(Матадор), диметоат (Димевіт), хлорпірифос і циперметрин 

(Хлорпірівіт-агро) та лямбда-цигалотрин (Антигусінь). Застосування їх 

сприяє достовірному зниженню чисельності шкідливих організмів і не 

проявляє негативного впливу на корисні види організмів. 

Рекомендовані суміші підвищують ефективність застосування 

препаратів і дозволяють зберегти природні регуляторні механізми 

корисних видів комах та павукоподібних. 

Дослідження видового складу шкідливих організмів свідчить 
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про високу ефективність захисту сумішами препаратів, що на 94–98% 

контролюють розмноження і розповсюдження комплексу шкідливих 

видів, особливо у період сходів-кущення зернових колосових культур 

та сприяють отриманню до 45% прибавки врожаю і покращують його 

якість в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. 

Використання комплексних сумішей забезпечує отримання як 

повноцінних сходів, так і захищає рослини в початковий період 

вегетації та не сприяє прояву фітотоксичної дії при обробці насіння й 

проведенні обприскування різних сортів як вітчизняної, так і 

зарубіжної селекції.  

Бакові суміші дозволяють зменшити кількість обробок проти 

шкідників та хвороб у більш пізній період вегетації культур. Вказані 

композиції рекомендовані у сумішах з іншими агрохімікатами, 

зокрема мікродобривами Авангард Старт (комплекс макро- та 

мікроелементів) у нормі 0,5–1 л/т та Авангард Зернові (комплекс 

макро- та мікроелементів) 1,0-2,0 л/га. При їх використанні 

підвищується енергія проростання та схожість насіння, прискорюється  

ріст та розвиток кореневої системи без збільшення надлишкової 

вегетативної маси.  

Таким чином, у біологічному землеробстві при застосуванні 

бакових сумішей можна отримати наступні переваги: захист від 

широкого спектру хвороб та шкідників; позитивний вплив на 

морфологію і фізіологію культурних рослин; відсутність прояву 

токсичної дії на корисну ґрунтову мікрофлору та на ріст і розвиток 

зернових культур, зростання рентабельності. 

 

 

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ  

ПРОЕКТОМ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ГРЕЧКИ 

 

А. В. Кучер, к. п. н., докторант, чл.-кор. АЕНУ 

ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського» 

Л. Ю. Кучер, к. е. н., с. н. с.  

Харківський НАУ ім. В. В. Докучаєва 

 

Одним з ключових трендів розвитку агробізнесу в перспективі 

вважають асортиментну диверсифікацію вирощуваних культур і 

відмову від стандартних технологій у господарській діяльності. 

Перспективним є вирощування нішевих культур, до яких належить і 

гречка, а новаційним технологічним рішенням можна вважати 

мінімальну технологію вирощування органічної гречки. Застосування 
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такої технології дає змогу виключити енергомісткі операції, зокрема 

оранку, залишити на поверхні ґрунту більше рослинних решток, 

запобігти його ерозії й зекономити пальне. Більше того, органічне 

виробництво сприяє підвищенню біологічної активності в ґрунті, 

підсиленню відновлювальних властивостей, нормалізації роботи 

живих організмів, відтворенню вмісту гумусу, «оздоровленню ґрунту» 

й мінімізації витрат на добрива й захист рослин і як результат – 

одержання екологічно чистого врожаю й диверсифікація ризиків і 

джерел формування доходу та прибутку. Зважаючи на це, ми 

розробили інноваційно-інвестиційний проект виробництва органічної 

гречки за мінімальною технологією. З маркетингового погляду 

органічна гречка є перспективною як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринку. Як свідчать дослідження організації EcoConnect, 

щорічно в Україні виробляють на експорт 6 тис. т органічної гречки. 

Щодо екологічного фактора, то зазначений проект не лише не 

справить негативного впливу на навколишнє природне середовище, а й 

сприятиме розширеному відтворенню родючості ґрунтів. 

У системі економічного управління проектом виробництва 

органічної гречки ключову роль посідає бюджетування, за його 

допомогою керівництво може оперативно одержувати інформацію про 

прийняття та прогнозування управлінських рішень, впливати на зміну 

фінансових результатів, вести контроль за розміром витрат. За змістом 

бюджетування є технологією планування, обліку, контролю й аналізу 

фінансових, інформаційних і матеріальних потоків, а також здобутих 

результатів. Складання бюджету виробництва розпочинають із 

планування кінцевих результатів виробництва, тобто врожайності, 

обсягу виробництва, ціни та виручки від реалізації гречки. Згідно з 

проектною технологією, урожайність гречки заплановано на рівні 

12 ц/га, тобто з урахуванням планової площі посіву (1000 га) 

прогнозний валовий урожай органічної гречки становить 12000 ц. При 

цьому планується, що з поетапним освоєнням мінімальної технології 

вирощування органічної гречки її урожайність матиме тенденцію до 

поступового підвищення за незначних коливань, пов‘язаних з 

погодними умовами, досягнувши в десятому році реалізації проекту 

16,5 ц/га. Обсяг реалізації продукції з кожним роком буде зростати: на 

початковому етапі втілення проекту він становитиме 11970 ц, а на 

кінцевому – 15958 ц. Щодо прогнозу цін реалізації, то ціна зросте із 

1155 грн/ц у першому році до 2548 грн/ц у заключному році. 

На підставі встановлених нормативів витрат ресурсів і їх 

вартості розраховано нормативну виробничу (629,05 грн/ц) і повну 

(629,05 грн/ц) собівартість 1 ц гречки на перший рік реалізації проекту 
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(табл. 1). Загальна сума виробничих витрат становить 7121,3 тис. грн. 

Прогноз повної собівартості 1 ц органічної гречки, як і прогноз цін, 

ґрунтується на припущенні, що її рівень щорічно збільшується на 7 %.  

 

Таблиця 1  

Розрахунок нормативної собівартості органічної гречки за 

мінімальною технологією виробництва на перший рік реалізації 

проекту (за цінами станом на 2015 р.) 

 

Статті витрат 

Витрати 

всього, 

тис. грн 

Витрати на 1 га 

у нату-

ральному 

виражен-

ні 

у 

вартіс-

ному 

вираже-

нні, грн 

Оплата праці, люд.-год 159,6 4,0 159,6 

Відрахування на соціальні 

заходи 
60,5 - 60,5 

Насіння, кг 1000,0 50,0 1000,0 

Мікробіологічний препарат, л 8,8 0,045 8,8 

Пально-мастильні матеріали, кг 1043,6 51,92 1043,6 

Амортизація 2160,0 - 2160,0 

Поточний ремонт основних 

засобів 
864,0 - 864,0 

Плата за оренду землі 760,0 - 760,0 

Інші матеріальні витрати 

(включаючи єдиний податок) 
228,0 - 228,0 

Загальновиробничі витрати 91,0 - 91,0 

Витрати на проведення 

сертифікації 
165,0 - 165,0 

Страхові платежі 580,8 - 580,8 

Усього виробничих витрат 7121,3 х 7121,3 

Виробнича собівартість 1 ц, грн 593,44 х х 

Витрати на збут 1 ц, грн 35,61 х х 

Повна собівартість 1 ц, грн 629,05 х х 

 

Критерієм успішності реалізації проекту є його фінансовий 

результат, який визначає прибутковість виробництва. У результаті 

складання прогнозного бюджету доходів, витрат і прибутку від 

реалізації проекту визначено, що виручка від продажу органічної 

гречки з кожним роком буде зростати з 13825,4 тис. грн (перший рік) 
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до 40662,6 тис. грн в останньому році втілення проекту, при цьому 

обсяг реалізації та собівартість виробленої продукції також будуть 

збільшуватися. У результаті цього очікується поступове зростання 

прибутку до 22207,2 тис. грн в останньому році реалізації проекту. 

Результати розрахунку статичних показників ефективності 

реалізації проекту виробництва органічної гречки за мінімальною 

технологією показали, що за урожайності 12 ц/га трудомісткість 

виробництва 1 ц буде становити 0,37 люд.-год; рівень рентабельності – 

83,6 %; норма прибутку – 24,9 %. Коефіцієнт ефективності 

інвестиційних вкладень – 0,28, статичний термін окупності проекту – 

1,6 року, тобто два виробничі цикли. Зазначені показники свідчать про 

досить високий рівень економічної ефективності цього проекту.  

 

Таблиця 2. 

Розрахунок динамічних показників економічної ефективності 

проекту виробництва органічної гречки 
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1 6295,1 2160 8455,1 -13980 1,000 -13980 

37265,7 1,661 6,0 86,3 

2 7017,0 2160 9177,0 9177,0 1,250 7341,6 

3 11237,2 2160 13397,2 13397,2 1,5625 8574,2 

4 12023,4 2160 14183,4 14183,4 1,9531 7262,0 

5 13360,0 2160 15520,0 15520,0 2,4414 6357,0 

6 14823,1 2160 16983,1 16983,1 3,0518 5564,9 

7 16428,9 2160 18588,9 18588,9 3,8147 4873,0 

8 18185,1 2160 20345,1 20345,1 4,7684 4266,7 

9 20107,2 2160 22267,2 22267,2 5,9605 3735,8 

10 22207,2 2160 24367,2 24367,2 7,4506 3270,5 

 

З огляду на очікуваний середній строк економічного життя 

основного обладнання за проектом його очікуваний життєвий цикл 

становить 10 років. Для реалізації цього проекту необхідно 22435 тис. 

грн інвестицій. Аналіз динамічних показників (табл. 2) також указує на 
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достатньо високу економічну ефективність проекту.  

Так, ЧПВ за життєвий цикл проекту становитиме 37265,7 тис. 

грн; дисконтований період окупності проекту становить шість років 

(шість виробничих циклів); індекс прибутковості проекту дорівнює 

1,661. 

Беззбитковий обсяг реалізації органічної гречки в перший рік 

становитиме 6519,7 ц, для чого з урахуванням планового рівня 

товарності необхідно виробити 6536,1 ц (табл. 3). За планової посівної 

площі на рівні 1000 га, беззбиткова урожайність гречки становить 

6,5 ц/га, а за планової врожайності 12 ц/га – її беззбиткова посівна 

площа дорівнює 545 га. Беззбиткова ціна реалізації органічної гречки 

буде становити 629,1 грн/ц, тому виручка за беззбиткового обсягу її 

реалізації буде дорівнювати 7530,3 тис. грн, що на 45,5 % менше від 

планової виручки за проектом. За показником зони економічної 

безпеки (83,6 %) видно, що проект має достатній запас міцності 

стосовно до потенційних виробничих ризиків (зменшення обсягу 

виробництва, а й звідси й обсягу реалізації) і ймовірних змін на ринку 

(зниження цін, зменшення попиту тощо), на якому планується 

реалізовувати продукцію.  

Таблиця 3. 

Визначення беззбиткового обсягу виробництва та реалізації 

органічної гречки за мінімальною технологією за проектом 

 

Показники Значення 

Посівна площа, га 1000,0 

Урожайність, ц/га 12,0 

Планова кількість реалізованої продукції, ц 11970 

Планова повна собівартість усієї продукції, тис. грн 7530,3 

Планова виручка від реалізації продукції, тис. грн 13825,4 

Планова ціна реалізації 1 ц продукції, грн 1155,0 

Беззбитковий обсяг реалізації продукції, ц 6519,7 

Грошова виручка за беззбиткового обсягу реалізації 

продукції, тис. грн 
7530,3 

Коефіцієнт товарності 0,998 

Беззбитковий обсяг виробництва з урахуванням 

коефіцієнта товарності продукції, ц 
6536,1 

Беззбиткова урожайність за планової посівної площі, 

ц/га 
6,5 

Беззбиткова площа за планової урожайності, га 545,0 

Беззбиткова ціна реалізації, грн/ц 629,1 

Зона економічної безпеки, % 83,6 
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У результаті розрахунків з‘ясовано, що за очікуваним варіантом 

норма беззбитковості становить 42,1 %, що дає змогу визначити межу 

економічної безпеки – 6930,6 ц, тобто через виникнення несприятливої 

ситуації можна знизити обсяг виробництва на 6930,6 ц (на 57,9 %), при 

цьому не зазнаючи збитку.  

Таблиця 4. 

Розрахунок пофакторної еластичності ЧПВ за проектом 

виробництва органічної гречки за мінімальною технологією 

 

Параметри 

Показники-фактори 

Сума ін-

вестицій, 

тис. грн 

Обсяг 

продажу, 

ц 

Ціна 

реалізації, 

грн/ц 

Повна 

собівар-

тість, грн/ц 

Ставка 

дискон- 

ту, % 

Базове значення 

факторів 
22435,0 11970,0 1155,0 629,1 25,0 

Базове значення 

ЧПВ 
37265,7 37265,7 37265,7 37265,7 37265,7 

Нове значення 

факторів 
22659,8 12089,7 1166,6 635,4 26,0 

Нове значення 

ЧПВ 
37041,0 37765,3 38225,5 36805,9 35567,7 

Абсолютне 

відхилення ЧПВ 
-224,7 499,6 959,8 -459,8 -1698,0 

Відносне 

відхилення ЧПВ 
99,4 101,3 102,6 98,8 95,4 

Еластичність 

ЧПВ 
-0,6 1,3 2,6 -1,2 -4,6 

Важливість для 

проекту 
5 3 2 4 1 

Можливість 

прогнозування 
низька середня середня середня висока 

Висновки 
неелас- 

тичний 

еластич-

ний 

еластич-

ний 

еластич-

ний 

еластич-

ний 

 

Під час формування ЧПВ у процесі реалізації проекту на її 

величину впливатиме ряд факторів, першочерговими з яких є такі: 

сума інвестицій, обсяг продажу, ціна реалізації, повна собівартість і 

ставка дисконту. Кожен із цих факторів, змінюючись, призводить до 

зміни ЧПВ, тому аналіз чутливості дає змогу судити про наслідки 

такої зміни кожного із факторів і ризиковість проекту. З‘ясовано, що 

найбільш важливим фактором, зміна якого впливає на ЧПВ, є ставка 

дисконту й ціна реалізації, а найменший вплив справляє зміна суми 

інвестицій. Загалом усі фактори, крім суми інвестицій, виявилися 
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еластичними (табл. 4). Отже, під час реалізації проекту менеджеру 

першочергову увагу слід звернути на ціну реалізації органічної гречки, 

можливості управління змінами якої є обмеженими. Для успішної 

реалізації запропоновано проекту потрібно постійно аналізувати 

роботу учасників і команди проекту за розробленим бізнес-планом і в 

разі виявлених відхилень від планових показників приймати відповідні 

проектні рішення. В умовах динамічного зовнішнього середовища 

потрібно оперативно адаптуватися до нових реалій, швидко проходячи 

через шлях – «від рішення до виконання». 

Таким чином, розроблений інноваційно-інвестиційний проект 

виробництва органічної гречки за мінімальною технологією для 

постачання на внутрішньому та зовнішньому ринку є ефективним, що 

дає підстави вважати його доцільним для практичної реалізації.  

 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА  

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ БАГАТОПРОФІЛЬНИМ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Кухарець С.М., проф., доктор техн. наук 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Ярош Я.Д., к.т.н., доцент 

Цивенкова Н.М., к.т.н., ст..викладач 

 

Виробництво енергії на базі сировини аграрного походження 

здатне підвищити ефективність виробництва, проте при веденні 

органічного виробництва важливо чітко визначати можливості 

агроекоситеми, як джерела енергетичних ресурсів [1]. 

Типова агроекосистема [2] із органічним виробництвом 

передбачає вирощування культур у відповідній сівозміні і на цій 

основі здійснювати виробництво продукції рослинництва, кормів для 

тваринництва та птахівництва, продукції тваринництва, а також 

енергетичних ресурсів. Енергетичною базою агроекосистеми є 

виробництво тепла та електроенергії із біогазу, отриманого в 

результаті зброджування гною, посліду та інших рідких органічних 

осадів, використання в науково обґрунтованих межах незернової 

частини урожаю на теплові потреби у вигляді рулонів, тюків, січки або 

ж гранул, брикетів та генераторного газу, вироблених на основі 

соломи. Сировинна база для виробництва рідкого палива – дизельного 

біопалива та біоетанолу також є складовою частиною агроекосистеми.  
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Рис. 1. Схема біологічної та енергетичної конверсії органічної 

сировини агроекосистеми із виробництвом біопалива 
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На основі структурної схеми функціонування [2, 3, 4, 5], 

алгоритмів [6] розподілу органічних ресурсів та моделювання [7] 

гумусного стану ґрунтового середовища розроблено модель 

функціонування агроекосистеми на основі шестипільної сівозміни із 

виробництвом продукції та енергії, використанням біопалив та 

відновленням органіки у ґрунті. Розроблена модель дозволяє виконати 

оцінку техніко-економічної ефективності функціонування 

агроекосистем із органічним багатопрофільним виробництвом 

сільськогосподарської продукції. 

Імітаційна модель функціонування сільськогосподарського 

виробництва із органічним виробництвом включає в себе: сівозміну на 

300 га ріллі із вирощуванням основних сільськогосподарських 

культур, таких як озима пшениця 50 га, кукурудзу на силос 25 га і 

зерно 25 га, озимий ріпак 50 га, ячмінь 50 га, цукрові буряки 50 га та 

багаторічні трави 50 га. Модель передбачає виробництво м‘яса свиней, 

ВРХ, риби та курей, молока, яєць, олії, цукру та меду та грибів. Крім 

того, пропонована модель передбачає виробництво дизельного 

біопалива і біоетанолу в кількості необхідній для забезпечення роботи 

мобільної техніки, а також біогазу для подальшого отримання 

електроенергії й тепла та спалювання рулонів або січки соломи для 

отримання тепла та електроенергії.Проведемо аналіз функціонування 

трьох варіантів агроекосистеми: 

 із виробництвом продукції рослинництва й тваринництва та 

біопалив (варіант 1); 

 із виробництвом продукції рослинництва й тваринництва але 

без виробництва біопалив (варіант 2); 

 із виробництвом продукції рослинництва але без виробництва 

продукції тваринництва та біопалив (варіант 3). 

Можливості диверсифікованого сільськогосподарського 

виробництва отриманні на основі розробленої імітаційної моделі 

функціонування агроекосистеми із виробництвом біопалива наведенні 

в таблицях 1 та 2. 

Найбільший економічний ефект можливо отримати в 

збалансованій агроекосистемі, що поєднує рослинництво, 

тваринництво і виробництво біопалива та забезпечивши при цьому 

бездефіцитний баланс гумусу. Так при урожайності озимої пшениці 

30 ц/га прибуток для збалансованої агроекосистеми із виробництво 

біопалива становить 2360 грн/га, що вище на 51,6% ніж для 

агроекосистеми без виробництва біопалива. 
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Таблиця1.  

Можливості агроекосистеми (варіант 1) по виробництву 

сільськогосподарської продукції 
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20 86 13,0 12,7 318 0,7 0,1 9,6 0 84 

25 111 16,2 14,7 397 0,9 0,2 11,9 4,3 105 

30 136 19,5 17,6 476 1,0 0,3 14,3 10 125 

35 161 22,7 20,5 556 1,2 0,4 16,7 15,7 146 
 

Рівень забезпечення електроенергією та тепловою енергією 

можна виразити графічно та залежностями: 

РЕ=27,905ln(uз)-77,951;                                     (1) 

та 

ТЕ=196,59ln(uз)-485,68,                                      (2), 

де РЕ – рівень забезпечення електричною енергією, %; ТЕ – рівень 

забезпечення тепловою енергією, %; uз – урожайність базової 

культури (озимої пшениці), ц/га. 

Таблиця 2.  

Можливості агроекосистеми (варіант 1)  

по виробництву біопалив та її економічні показники 
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35 75 578 21 3238 219 23,1 4,8 2747 
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З аналізу рівнянь походить, що сільськогосподарське 

виробництво із органічним циклом виробництва здатне себе 

забезпечити необхідною тепловою енергією при урожайності зернових 

20 ц/га і вище, а при більшій урожайності надлишок теплової енергії 

можливо конвертувати в електричну, підвищивши і рівень 

забезпечення електричною енергією. 

Структуру фінансових надходжень при функціонуванні 

агроекоситеми на основі імітаційної моделі можна представити у 

вигляді діаграми (рис. 2). 

 
Рис. 2. Залежність прибутку від урожайності базової культури 

 

 
Рис. 3. Структура фінансових надходжень агроекосистеми від 

виробництва сільськогосподарської продукції та біопалив 
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З графіка походить, що до 35% всіх фінансових надходжень в 

сільськогосподарському виробництві можливо забезпечити за рахунок 

виробництва і використання біопалива. 

Висновки. Встановлено, що найбільший економічний ефект 

можливо отримати в збалансованій агроекосистемі із органічним циклом 

виробництва, яка поєднує рослинництво, тваринництво і виробництво 

біопалива, забезпечивши при цьому бездефіцитний баланс гумусу. При 

урожайності озимої пшениці 30 ц/га прибуток для збалансованої 

агроекоситеми із виробництво біопалива становитиме 2360 грн/га, що 

вище на 51,6% ніж для агроекосиcтеми без виробництва біопалива. До 

35% всіх фінансових надходжень в сільськогосподарському виробництві 

можливо забезпечити за рахунок виробництва і використання біопалива. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ  

ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА 

 

Г. А. Голуб д.т.н., професор 

В. В. Чуба, к.т.н.  

НУБіП України 

 

Збільшення потреби суспільства в енергії та зменшення 

кількості мінеральних палив, підвищують зацікавленість спеціалістів 

до застосування моторних палив, одержаних з біологічної сировини. 

Україна відноситься до енергодефіцитних країн і може забезпечити 

свої потреби за рахунок власної нафти на 10-12 %, а за рахунок 

природного газу на третину, що створює загрозу енергетичній безпеці 

країни. 

Одним з головних недоліків дизельного біопалива, одержаного 

шляхом етерифікації рослинних олій, є відмінність фізико-хімічних 

властивостей в порівнянні з дизельним паливом, в першу чергу це 

стосується вищої в‘язкості та меншої нижчої теплоти згорання 

дизельного біопалива. Вища в‘язкість призводять до погіршення 

розпилення палива (збільшується дисперсність розпилу палива, 

довжина факелу впорску та зменшується його кут розкриття), що 

призводить до погіршення сумішоутворення і, як наслідок, 

відбувається зменшення повноти згоряння палива та збільшення 

інтенсивності утворення нагару на деталях циліндро-поршневої групи 

двигуна.  

Дослідження по визначенню екологічних показників виконанні 

з використанням двигуна Д-65Н трактора ПМЗ-6 АКЛ та обкаточно-

гальмівного стенду КИ-5543-ГОСНИТИ. У результаті проведених 

експериментальних випробувань отримано характеристики роботи 

двигуна при використанні дизельного палива, дизельного біопалива 

без нагріву та дизельного біопалива з нагрівом та отримано значення 

показників викидів чадного газу (СО), вуглеводневих сполук (СnНm) 

та окислів азоту (NOх) на відповідних режимах регуляторних 

характеристик, що фіксувалися за допомогою газоаналізатора 325 ФА 

02-01. 

Отримані значення годинної витрати палива (рис. 1), значення 

годинних викидів СО (рис. 2), СnНm (рис. 3) та NOх (рис. 4), дали 

змогу оцінити роботу дизельного двигуна на досліджуваних паливах і 

оцінити вплив температури нагріву на процес згорання дизельного 

біопалива. 
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Рис. 1. Зміна годинної витрати палива від навантаження двигуна 

 

Аналіз отриманих експлуатаційних характеристик показує, що 

двигун на дизельному біопаливі розвиває майже таку ж потужність що 

й на звичайному паливі, проте має гірші показники витрати палива 

(рис. 1). При роботі на дизельному паливі двигун розвинув потужність 

46,31 кВт при частоті обертання колінчастого валу 1771 об/хв. і 

годинній витраті палива 11,5 кг/год. (248 г/кВт год.), що відповідає 

технічним умовам ТУ 23.1.120-78. На дизельному біопаливі без 

підігріву потужність становила 46,13 кВт при 1764 об/хв. та витраті 

палива 13,68 кг/год. (297 г/кВт год.), на дизельному біопаливі з 

підігрівом потужність становила 45,99 кВт при 1759 об/хв. та витраті 

палива 12,9 кг/год. (280 г/кВт год.), що відповідно на 19,75 % та 12,9 % 

більше ніж витрати палива при роботі на дизельному паливі. 

Застосування нагріву дизельного біопалива перед впорском в циліндр, 

покращує його розпил та сумішоутворення, як наслідок покращується 

повнота згорання палива та відбувається зменшення перевитрати 

дизельного біопалива від 3 до 10 % в залежності від величини 

навантаження двигуна, в порівнянні з дизельним паливом без нагріву. 

В дизельних двигунах СО утворюється в локальних зонах з багатою 

сумішшю, який доокисляється у вуглекислий газ (СО2) в процесі 

розширення, оскільки в циліндрі завжди є в достатку кисень. 

Аналіз показників викидів чадного газу (рис. 2) показує, що при 

завантаженні від холостого ходу до 20 кВт кількість годинних викидів 

чадного газу, по масі, майже однакова і залишається в середньому 

близько 200 г/год. При збільшенні навантаження двигуна від до 20 до 

40 кВт, на дизельному паливі, відбувається збільшення кількості 

годинних викидів майже в два рази, тоді як при роботі на дизельному 

біопаливі відбувається незначне зменшення значення викидів, і 

становить при 39 кВт – 147,5 г/год. Зниження питомих викидів СО при 



 63 

використанні дизельного біопалива в порівнянні з дизельним паливом 

майже на всьому діапазоні завантаження пояснюється наявністю в 

структурі молекули біопалива вільного кисню, що сприяє більш 

повному його окисленню. 

 
Рис. 2. Зміна питомих викидів чадного газу від навантаження двигуна 

 

Вуглеводневі сполуки це продукти часткового розкладу і 

неповного окислення палива. 

Аналіз характеристик зміни питомих викидів вуглеводневих 

сполук від виду палива (рис. 3) показує, що характер зміни годинних 

викидів від холостого ходу до 40 кВт, майже однаковий і суттєво не 

відрізняється. Слід відмітити, що значення питомих викидів СnНm для 

дизельного біопалива без підігріву дещо нижчі ніж у дизельного 

палива та на холостому ході при роботі на дизельному біопаливі з 

нагрівом кількість викидів вуглеводнів, по масі, на 50% перевищила 

значення  для дизельного палива. При максимальному навантаженні 

слід відмітити різке збільшення кількості викидів вуглеводнів для 

дизельного біопалива без підігріву, які в 2 рази перевищили значення 

маси викидів при роботі на дизельному паливі. 

Різке зростання показників маси викидів шкідливих сполук СО 

та СnНm дизельного двигуна на максимальній потужності при роботі 

на дизельному біопаливі без підігріву у порівнянні зі значеннями для 

дизельного палива, пов'язане з недостатньою якістю розпилу та 

сумішоутворення (краплі палива при розпилі більші ніж у дизельного 

палива, через високе значення в‘язкості), що на фоні максимальної 

циклової подачі палива призводить до збільшення кількості зон з 

недостатньою кількістю кисню навколо краплин палива, де молекули 

біопалива маючи більший молекулярний ланцюг не встигають пройти 

повну деструкцію та окислення і як наслідок відбувається погіршення 
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повноти згорання палива та зростання шкідливих викидів чадного газу 

та вуглеводнів. 

 
Рис. 3. Зміна годинних викидів вуглеводневих сполук 

від навантаження двигуна 

 

Утворення окислів азоту під час згорання палива відбувається 

при температурі більшій за плюс 2200ºС. Температурна неоднорідність 

в камері згоряння дизельного двигуна викликана неоднорідністю 

структури паливної суміші в циліндрі. При її згоранні, в деяких зонах 

камери згоряння температура може досягати значення більшого за 

плюс 2200ºС, хоча загальна температура газів в циліндрі рідко сягає 

значення плюс 1900ºС. 

Аналіз отриманих експериментальних залежностей (рис. 4) 

показав, що питомі значення викидів окислів азоту змінюється майже 

ідентично із зміною навантаження і несуттєво відрізняються для 

досліджуваних видів палива. При максимальній потужності показник 

питомих викидів NOх для дизельного біопалива з нагрівом перевищив 

на 6,7 % та 20,4 % значення викидів для дизельного палива та 

біопалива без підігріву відповідно. 

Більше значення питомих викидів окислів азоту, для дизельного 

біопалива з підігрівом, пов'язане із збільшенням температури 

локальних зон згорання палива за рахунок збільшення повноти його 

згорання, що в свою чергу інтенсифікує утворення NOх. 

При застосуванні дизельного біопалива викиди вуглеводневих 

сполук та окислів азоту мають подібний характер змін та суттєво не 

відрізняються для досліджуваних видів палива. Суттєва відмінність від 

загального характеру зміни шкідливих викидів спостерігається при 

максимальному навантаженні двигуна, через виникнення 

несприятливих умов для сумішоутворення та згорання палива, проте 
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даний режим роботи не є характерним, враховуючи робоче 

навантаження дизельних двигунів тракторів при виконанні 

технологічних операцій в сільськогосподарському виробництві. 

Застосування нагріву дизельного біопалива перед впорском в циліндр 

двигуна до температури від 115 до 120 °C, зменшує витрату палива, 

при несуттєвому збільшенні показників шкідливих викидів.  

 
Рис. 4. Зміна годинних викидів окислів азоту  

від навантаження двигуна 

 

Слід зазначити, що при використанні палив нафтового 

походження відбувається примусове внесення в природний баланс 

атмосфери додаткової кількості вуглецю та інших концерагенних 

речовин, що негативно впливає на навколишнє середовище, при 

застосуванні біопалив рослинного погодження цей баланс залишається 

незмінним адже рослина бере вуглець з навколишнього середовища і 

використовує його для своїх потреб. 

 

УДК 631.363 

 

БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ КОРМОВІ ДОБАВКИ  

РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

О.М. Ачкевич, кандидат технічних наук 

Г.А. Голуб, доктор технічних наук 

 

Ми те що ми їмо. Наше харчування повинно бути якісним, 

корисним та органічним. Потреба населення в якісному органічному 

харчуванні піднімає питання ведення органічного сільського 

господарства. 
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Особливо високі вимоги до ведення органічного тваринництва. 

Встановлено обмеження на використання неорганічних тварин для 

розмноження та відтворення стада, випасання органічних та 

неорганічних тварин на спільній території. Підвищенні вимоги до 

будівлі, де утримуються тварини (інтенсивна природня вентиляція і 

природне освітлення). Заборонене застосування хімічно синтезованих 

традиційних ветеринарних лікарських препаратів або антибіотиків з 

профілактичною метою, дозволяється лише використання 

імунологічних ветеринарних медичних препаратів. 

Особлива увага щодо кормової бази. Корми мають походити з 

власного господарства, спожиті чи зібрані на постійних пасовищах або 

на багаторічних фуражних земельних ділянках, що перейшли від 

традиційного до органічного виробництва. 

Кормові добавки дозволяється використовувати в органічному 

виробництві лише якщо вони зазначені у відповідному переліку, з 

відповідними обмеженнями. Не повинні застосовуватися такі 

речовини, як ГМО, стимулятори росту або продуктивності (в тому 

числі антибіотиків, кокцидіостатів або інших штучних засобів для 

стимуляції росту). Також заборонене використання іонізуючої радіації 

для обробки органічних кормів або сировини, яка використовується у 

кормах. 

Отже серед науковців аграрного сектору постає питання 

обґрунтування виробництва та використання органічних кормових 

добавок. 

Сьогодні наукою і практикою достеменно доведено що будь-які 

речовини рослин залежно від дози проявляють біологічно активну дію. 

Це – макро- і мікроелементи, вуглеводи, білки, ліпіди, поліфенольні 

сполуки, вітаміни і полівітаміни, гормонально подібні речовини тощо. 

Вказані речовини здатні безпосередньо впливати на гормональний 

статус організму, обмінні процеси, засвоюваність поживних, 

вітамінних і мінеральних речовин кормів і продуктивність у тварин. 

Налагодження виробництва і застосування кормових добавок 

рослинного походження сприятиме покращенню ветеринарного 

забезпечення, екологічної ситуації в Україні. 

Для заміни кормових добавок хімічного виробництва для 

приготування повнораціонних комбікормів на біологічно активні 

рослинні добавки доцільно проаналізувати технологічні процеси 

збирання і сушіння лікарських рослин та виробництва трав‘яного 

борошна. 

Збір рослин для виробництва кормових добавок починають з 

ранньої весни і ведуть до пізньої осені. Однак перш ніж приступити до 
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збору, необхідно вибрати екологічно чисте місце. Найкраще буде, 

якщо рослин виростають якнайдалі від міст. Також не можна збирати 

рослини, які виростають на полях, які обробляються мінеральними та 

іншими добривами. Необхідно також враховувати радіаційну чистоту 

району. Цінність рослин залежить від накопичених в них біологічно 

активних речовин, а їх наявність залежить від періоду заготівлі та 

ґрунту. Найціннішими вважаються ті рослини, які росли на 

чорноземному ґрунті та на південних схилах ярів і пагорбів. 

Наступним технологічним процесом є сушіння. Сушіння – 

метод консервування рослин шляхом зневоднення. Свіжозібрана 

лікарська сировина містить вологи, як правило, 85-90%, а висушена – 

8-15. 

Способи сушіння лікарських рослин поділяють на дві групи: 

сушіння природним теплом, без штучного підігрівання (повітряно-

тіньове, сонячне); сушіння зі штучним підігріванням (теплове); 

сушіння під вакуумом; сушіння у середовищі рідкого азоту. 

Повітряно-тіньове сушіння ведеться під наметами, на пристосованих 

горищах, краще під залізним дахом, у спеціально обладнаних 

приміщеннях. Сонячне сушіння, яке ведеться з використанням теплоти 

сонячних променів, є найпростішим, економічним і доступним 

методом. При цьому руйнується хлорофіл, і листки набувають бурого 

забарвлення, змінюється забарвлення багатьох квітів. Хоч ці зміни не 

завжди супроводжуються розкладом діючих речовин, зовнішній 

вигляд сировини погіршується, тому листя, трави і квітки слід сушити 

тільки повітряно-тіньовим способом. 

Теплове штучне сушіння використовують для висушування 

різних морфологічних груп сировини. Воно забезпечує швидке 

зневоднення і може бути використане при будь-яких кліматичних 

умовах. Розрізняють конвективне і теплорадіаційне сушіння. 

Конвективне сушіння здійснюється в сушарках періодичної або 

безперервної дії. Численні конструкції сушарок можуть бути поділені 

на сушарки стаціонарні й переносні. Переносні сушарки бувають 

різної конструкції. Для сушіння соковитих ягід (малини, чорниці) 

найбільш придатні плодо- і овочесушарки. Для теплового сушіння 

рослинної сировини в сільських умовах використовуються печі. За 

характером завантажування і вивантажування матеріалу та умовою 

проведення самого процесу сушіння сушарки поділяють на два типи: 

періодичної та безперервної дії. До сушарок періодичної дії 

відносяться в основному камерні, парові, вогневі, сонячні та 

електросушарки. До сушарок безперервної дії – стрічкові. 

Приведення сировини до стандартного стану робиться заради 
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видалення сміття, усунення дефектів, викликаних неправильним 

збиранням і сушінням, тобто для приведення сировини до ліквідного 

стану, в якому вона за чистотою цілком відповідає вимогам стандартів. 

Головні сортувальні операції: очищення сировини від непотрібних, 

помилково зібраних частин продуктивної рослини; видалення 

дефектних (гнилих, пліснявілих) та таких, що втратили природне 

забарвлення, частин рослин; просіювання для видалення надмірно 

подрібнених частин; очищення сировини від органічних та 

мінеральних домішок. Часто всі ці операції виконують одночасно за 

допомогою механізованих грохотів з набором сит. До числа загальних 

сортувальних машин відносяться різні конструкції віялок-сортувалок. 

Використовують також сортувальні машини спеціального типу, так 

звані «гірки». Це відбирач, в якому стрічки можуть рухатися під 

різним кутом, завдяки чому домішки розділяють як за масою, так і 

розміром. 

Висушені рослини необхідно зберігати в сухому добре 

провітрюваному приміщенні. Високоякісною сировиною вважається 

та, яка під час заготівлі й сушіння не втратила свого зовнішнього 

вигляду, кольору і запаху. 

Наступною стадією приготування кормових добавок рослинного 

походження є подрібнення. За аналогією з трав‘яним борошном 

доцільно подрібнювати сировину на частинки з залишком на ситі, що 

має отвори d = 3 мм, не більше 5%. Для цього використовуються 

молоткові дробарки. Можлива технологія приготування кормових 

добавок, що складається з наступних операції: скошування трави з 

одночасним подрібненням і завантаженням у транспортні засоби; 

транспортування, дозування і сушка подрібненої маси; відділення від 

висушеної маси сторонніх домішок, подрібнення, охолоджування і 

затарювання у мішки. 

Отже зрозуміло, що виробництво якісної, екологічної та 

органічної продукції можливе. Виробництво такої продукції це довгий 

ланцюг основою і базою якого є дослідження вчених різних галузей 

сільського господарства. Для остаточного обґрунтування 

технологічної схеми та комплекту машин для приготування кормових 

добавок рослинного походження необхідно провести ряд 

експериментальних досліджень. Дослідження повинні показати 

кількісний склад біологічно активних речовин, особливості обробки і 

т.д. 

 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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УДК 631.363:620.92 

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ 

ТА ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА 

 

Г.А. Голуб, доктор технічних наук 

М. Ю. Павленко, О .М. Ачкевич кандидати технічних наук 

 

Забезпечення продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки 

є найбільш актуальними проблемами людства. У зв‘язку з цим, 

пошуки енергоощадних технологій виробництва якісної 

сільськогосподарської продукції є перспективним науковим 

завданням. 

У структурі валової продукції сільського господарства 

тваринництво становить значну частину. Так, виручка від реалізації 

продукції тваринництва у 2013 році становила 23,7% від загальної 

виручки сільськогосподарських підприємств. На годівлю 

сільськогосподарських тварин припадає більше половини 

матеріальних, трудових та енергетичних затрат по виробництву 

тваринницької продукції. Тому на всіх етапах розвитку аграрного 

виробництва ресурсозбереження у кормовиробництві залишалось 

однією із актуальних задач розвитку тваринницької галузі. 

На основі проведених наукових досліджень нами обґрунтовано 

основні параметри технологічної схеми (рис. 1), яка дозволяє 

виробляти дизельне біопаливо та комбікорми використовуючи зернову 

сировину господарств та макуху, що утворюється в результаті віджиму 

рослинної олії. Згідно даної схеми, зерно олійних культур вологістю не 

більше 7% із бункера-сховища для зберігання олійних культур 

подається шнековим транспортером та проходить очистку на 

зерноочисній машині. Далі очищене зерно подається на прес екструдер 

холодного віджимання, де здійснюються первинне віджимання олії. 

Очищення рослинної олії відбувається шляхом відстоювання. 

При цьому неочищена рослинна олія закачується у відстійник, де вона 

розділяється на дві фракції: очищену рослинну олію та осад (фуз). Далі 

відстояна рослинна олія перекачується у до кристалізатора, де вона 

піддається процесу вінтерізації. Після охолоджену рослинну олію з 

утвореним осадом перекачують до відстійника для подальшої очистки 

від воскових залишків. Очищена рослинна олія перекачується в 

ємність для зберігання. В залежності від потреб олію використовують 

як на харчові потреби так і для виробництва дизельного біопалива. 

Після первинного віджимання макуха із залишками олійної маси 

самопливом поступає на прес екструдер гарячого віджимання. 
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Отримана олія після відстоювання використовується для виробництва 

дизельного біопалива за агропромисловою технологією. 

Агропромислова технологія виробництва дизельного біопалива 

включає етерифікацію, розділення на фракції метилового ефіру 

(дизельного біопалива) та гліцеролу, а також відстоювання дизельного 

біопалива. Після другого гарячого відтискання макуха з низьким 

вмістом олійної маси вивантажується транспортером у бункер макухи, 

а далі вивантажується для подальшого використання, а саме 

приготування повноцінних комбікормів. 

 

 
Рис.1. Технологічна схема виробництва комбікормівта 

дизельного біопалива в умовах господарств: 

 

На рис.1: 1 – бункер для зерна олійних культур; 2 – конвеєр 

пружинний; 3 – приймальний бункер зерна; 4 – комплекс 

зерноочисний; 5 – шнековий транспортер; 6 – прес екструдер 

холодного віджимання; 7 – прес екструдер гарячого віджимання; 8 – 

шнековий транспортер; 9 – бункер макухи; 10 – естерифікатор олії; 11 
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– резервуар для дизельного біопалива; 12 – змішувач мікродобавок; 13 

– змішувач БМВД; 14 – змішувач комбікорму; 15 – ємкості для 

кормових добавок; 16 – бункери для зерна; 17 – відстійник олії; 18 – 

кристалізатор; 19 – ємкість для харчової олії; 20 – тракторний агрегат; 

21 – змішувач кормів. 

По відношенню до зернових компонентів наявність білкових 

речовин в рецептах комбікормів на порядок менша, а мінеральних та 

преміксів менша на два порядки. У такому разі доцільно застосувати три 

стадійну схему змішування, при якій на першому етапі буде готуватися 

суміш мікрокомпонентів, на другому етапі білково-вітамінні та мінеральні 

добавки, на третьому етапі комбікорми. Для одержання якісного 

комбікорму, щодо рівномірності змішування, необхідно щоб кожна 

попередня сумішка мала вищий рівень рівномірності. 

Так як до змішувача мікродобавок найбільш високі вимоги щодо 

рівномірності, змішування компонентів, які знаходяться в мікродозах, 

доцільно використовувати змішувач порційного типу. Дослідження 

показали, що високий рівень змішування компонентів кормових добавок 

забезпечує барабанний змішувач з похилою віссю камери відносно осі 

обертання. БМВД і готовий комбікорм змішуються в вертикально-

шнекових змішувачах безперервної дії. Отримана при повторному 

гарячому віджиманні макуха надходить у вертикальний змішувач БМВД, 

збагачуючи комбікорм білковими речовинами і жирами. 

Удосконалена технологічна схема виробництва комбікормів та 

дизельного біопалива дозволяє забезпечити в умовах господарств 

виробництво повноцінного комбікорму, використовуючи в якості 

білкової добавки макуху, що залишається після двохступінчатого 

відтискання рослинної олії. Причому олія після першого холодного 

віджиму використовується в хорчових цілях, а отримана після 

повторного гарячого віджиму для виробництва дизельного біопалива. 

 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Б.В. Ємець, к.т.н., ЖНАЕУ 

Н. І. Ходаківська 

Житомирський агротехнічний коледж 

 

До автомобільних перевезень в умовах органічного виробництва 

стандарти органічного сільськогосподарського виробництва висувають 

ряд рекомендацій та вимог. Наприклад, відстань та частоту транс-
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портувань органічних тварин слід звести до мінімуму. Час транспор-

тування до місця забою не повинен перевищувати восьми годин [1, ст. 

32]. Тому метою цього дослідження є порівняння показників ефек-

тивності автомобільних перевезень в умовах  органічного виробництва 

з середніми показниками автомобільних перевезень в Україні. 

З нормативних документів та літератури [2, 3] відома величина 

середньої технічної швидкості транспортних засобів (автомобілів) в 

Україні. Для тракторно-транспортних робіт (польові дороги) вона 

мінімальна –  від 5 до 10 км/год. Для доріг з вдосконаленим покриттям 

(асфальтно-бетонні) максимальна – 42 км/год. Ці дані використано для 

визначення максимальної відстані транспортування до місця забою 

органічних тварин, як добуток відповідної середньої технічної шви-

дкості автомобіля до максимального (вісім годин) часу транспорту-

вання (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Максимальна відстань транспортування до місця забою 

органічних тварин 

 

Тип дороги Вид покриття 

Середня 

технічна 

швидкість, 

км/год 

Максималь-

на відстань 

транспорту-

вання, км 

З вдосконале-

ним покриттям 

Асфальтно-

бетонне 
42 336 

З твердим 

покриттям 

Гравійне, грунтове 

профільоване 
33 264 

Польові Грунтове 25 200 

Тракторно-

транспортні 
Грунтове від 5 до 10 до 80 

 

Проаналізувавши табл. 1, можна зробити висновок, що навіть по 

дорогах з вдосконаленим покриттям максимальна відстань транспор-

тування до місця забою органічних тварин має бути не більша 336 км. 

Одним показником (тут середня технічна швидкість) важко ґру-

нтовно оцінити ефективність автомобільних перевезень в умовах орга-

нічного виробництва, тому використаємо модель [4, ст. 16], в якій є 

комплексні показники. Ця модель записана методом лінійного про-

грамування та має наступний вигляд: 
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   ,                            (1), 

де z – цільова функція, яка визначає основний критерій 

оптимальності – максимізацію продуктивності автомобіля; 

р1, … рп – продуктивність кожного автомобіля, який розгляда-

ється в процесі експлуатації;  

F – фонд часу експлуатації визначеної множини автомобілів;  

х1, … хп – частина фонду часу експлуатації F кожного 

транспортного засобу; 

с1, … сп  – граничні обмеження часу експлуатації кожного 

автомобіля; 

Ra1, … Rak    –  загальний  енергетичний  ресурс різних видів  

енергоджерел експлуатації; 

             -  загальна енергоємність різних видів 

палива, затрат праці та експлуатації. 

 

Комплексний показник (загальна енергоємність) визначено за 

методикою  розрахунків енергетичних витрат з праці [5]. 

Продуктивність транспортного засобу визначено з використан-

ням середньої швидкості автомобіля, яку розрахувано з видозміненого 

рівняння потужнісного балансу: 
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де  Nе -  ефективна потужність, кВт; V - середня швидкість руху 

автомобіля на прямій передачі, задана у відповідних дорожніх умовах, 

км/год; ηТР  – механічний ККД трансмісії, приймається рівним  0,85; 

Ga – сила ваги автомобіля з вантажем, Н; ψ – приведений коефіцієнт 

дорожнього опору; k – коефіцієнт обтічності автомобіля, для 

вантажних автомо-білів 0,60...0,75; F – площа лобового опору 

автомобіля, м2. 
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Розділимо кожну частину формули (2)  на:  тр

Fk

360013
.  

В результаті  отримаємо рівняння виду:   у3+ру+q=0.  

Один із розв‘язків якого: 
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                  (3) 

 

Для перевезення тварин використовують спеціальні вантажні 

автомобілі, один із них SCANIA G420 Manuel- Retarder (рис. 1). 

 

     

 
 

Рис. 1. Загальний вигляд спеціального вантажного автомобіля для 

перевезення тварин SCANIA G420 Manuel - Retarder 

 

Підставимо у формули (1) та (3) значення експлуатаційних 

параметрів автомобіля SCANIA G420 Manuel-Retarder: Nе = 309 кВт; 

Gа= 191100 Н;  k = 0,65;  F = 10,2м2;  ηтр = 0,85;  ψ = 0,05. Одержана 

величина середньої швидкості руху цього автомобіля V = 51,8км/год 

розрахована для доріг з вдосконаленим покриттям (асфальтно-бетонні) 

та більша середнього показника середньої швидкості автомобільних 

перевезень в Україні на 19%.  

Після розрахунку моделі, яка записана формулою (1), за 

допомо-гою програми "Маth САD Рrо", встановлено, що фонд часу 

роботи авто-мобіля з урахуванням середніх показників автомобільних 

перевезень в Україні оптимальним буде до 9,7 (з 18) години, а 

перевезення спеціальним вантажним автомобілем SCANIA G420 



 75 

Manuel-Retarder (середня годинна витрата палива 16,2 кг/год) до 8,3 

години. Тобто для прийнятих даних (табл. 2), вважається оптимальним 

варіант, коли експлуатація автомобіля SCANIA G420 Manuel-Retarder в 

умовах органічного виробництва на  4 % триваліша, ніж це було 

попередньо прийнято у вигляді максимального обмеження до 

експлуатації.  

Таблиця 2. 

Дані аналізу отриманих результатів моделювання 

 

Умови 

експлуатації 

автомобілів 

Середня 

продук-

тивність, 

т/год 

Витрата 

палива, 

кг 

Затрати 

праці, 

люд.·год 

Енергоєм-

ність, 

МДж 

В умовах 

органічного 

виробництва 

5,7 1,15 0,12 67,1 

Посередні 

показники 

автомобільних 

перевезень в 

Україні 

4,6 1,07 0,08 56,9 

 

Висновки 

1. В даній праці представлено попередні дані аналітичного 

аналізу порівняння показників ефективності автомобільних перевезень 

в умо-вах органічного виробництва з середніми показниками 

автомобільних перевезень в Україні. 

2. Виконувати оцінку ефективності експлуатації автомобіля в 

сучасних умовах тільки за традиційними узагальнюючими критеріями 

(продук-тивність, економічність, надійність і т.п.) недостатньо. 

Доцільно обґрунтовувати продуктивну експлуатацію автомобілів 

також з допо-могою комплексного показника - загальної 

енергоємності.  

3. За допомогою математичного моделювання встановлено, що 

для прийнятих даних потрібно вважати оптимальним варіант, коли 

експлуа-тація автомобіля SCANIA G420 Manuel-Retarder в умовах 

органічного виробництва на 4 % триваліша, ніж це було попередньо 

прийнято у вигляді максимального обмеження до експлуатації, 

порівняно із середні-ми показниками автомобільних перевезень в 

Україні. 

4. Дане математичне моделювання попередньо доводить 
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ефективні-сть автомобільних перевезень в умовах органічного 

виробництва, але остаточний висновок може бути прийнятий, в 

перспективі, на основі багатофакторних експериментальних 

досліджень.    
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИРОБНИЦТВА 

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

О.А. Марус, к.т.н. 

Г.А. Голуб, д.т.н. 

НУБіП України 

 

Використання хімічних препаратів проти бур‘янів, шкідників 

сільськогосподарських культур, а також надмірне використання 

мінеральних добрив призводить до негативних наслідків для 

навколишнього середовища, а відповідно і для людини. 

Підвищення урожайності сільськогосподарських культур для 

фермерських господарств – це головна задача, тому часто на жаль 
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екологічна безпечність продукції відходить на другий план. 

Виробництво екологічно безпечної продукції може собі дозволити 

лише крупне господарство, яке повинно мати як рослинництво так і 

тваринництво. Ще одна складова виробництва такої продукції – це 

відповідний ринок збуту, а саме виробники, насамперед, дитячого 

харчування і відповідні підрозділи в санаторних зонах. 

Виробництво екологічно безпечної продукції – це не зменшення 

використання фунгіцидів, мінеральних добрив та гербіцидів, а повна 

відмова від хімічної складової та заміна її на біологічну (див. рис.). 

 

 
Рис.1 Елементи технологій виробництва  

сільськогосподарської продукції 
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мікобіологічними препаратами виготовленими на основі полісахаридів 

хітину та глюканів трутовика справжнього, а також вилучення 

полісахаридів із клітинної стінки гриба. Ефективність дії препарату 

після обробки зерна пшениці озимої проти кореневої гнилі становила 

73,6 %, а обприскування рослин у період вегетації дозволило 

затримати розвиток лептоспірозу на 28,6 % та борошнистої роси – 

14,1 %. 

В роботах Таргоні В.С. пропонується інтегроване використання 
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в сільськогосподарському виробництві альтернативних 

біотехнологічних операцій як складових сільськогосподарських 

біоконверсних комплексів. Біоконверсний комплекс базується на 

використанні інтегрованих у виробничі процеси спеціалізованих 

техноценозів для максимально можливої з екологічної точки зору 

біотехнологічної переробки всіх органічних відходів (нетоварної 

біомаси) для подальшого повного або часткового повернення 

перетвореної сировини у виробничі процеси з метою зменшення 

енергетичних витрат виробництва, повного або часткового усунення 

негативної дії виробництва на довкілля, санації та відновлення 

родючості ґрунтів, можливості отримання біологічної продукції. 

У біологічному захисті рослин проти шкідників застосовується 

широкий вибір ентомофагів, акарифагів з класу комах. До таких 

препаратів відноситься ентомофаг трихограма. Нами проводились 

роботи по покращенню якісних показників ентомологічного препарату 

трихограми, шляхом визначення оптимальних конструкційно-

технологічних параметрів калібратора яєць зернової молі та 

підвищення на 31 % ймовірності добору крупних яєць. 

Ентомологічний біопрепарат трихограми виду Trichogramma 

evanescens Westw., одержаний за допомогою біотехнологічного 

процесу з використанням пневматичного калібратора яєць зернової 

молі всі сім поколінь мав І клас якості. В той час, як у базовому 

біотехнологічному процесі без використання пневматичного 

калібратора, він мав І клас якості лише до четвертого покоління. 

Лише поєднання існуючих розроблених біологічних методів 

виробництва екологічно безпечної сільськогосподарської продукції в 

єдину систему дозволить вплинути на якісні її показники. 

 

УДК 631.171:631.3:635.54 
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 О.Ю. Романишин, к.т.н. 

 Житомирський національний агроекологічний університет  

 

Вступ. Основною вимогою органічного виробництва є 

відповідність ґрунтового покриву (за агроекологічними, агрохімічними 

та водно-фізичними показниками) біологічним потребам 

сільськогосподарських культур. Тобто, вирощування цикорію на таких 

ґрунтах, які можуть забезпечувати отримання стабільних урожаїв без 
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внесення мінеральних добрив та зниження якісних показників 

продукції.  

Виробництво цикорію  неможливе без наявності у 

розпорядженні сільськогосподарського підприємства ефективного 

комплексу необхідних машин і знарядь. Проте на даний час лише 

окремі сільськогосподарські підприємства  укомплектовані технічними 

засобами для виробництва цикорію. У більшості 

сільськогосподарських підприємств вибір та комплектування машини 

здійснюється без належного наукового обґрунтування та дотримання 

вимог ефективності виробництва сформованих на їх основі машинних 

комплексів. 

Аналіз основних досліджень і  публікацій. Стратегічною 

метою машино-технологічного забезпечення сучасного виробництва і 

переробки продукції, будь-якої технічно розвиненої країни є створення 

конкурентоспроможного агропромислового виробництва, що може 

забезпечити продовольчу безпеку та інтеграцію у світове 

сільськогосподарське виробництво . При цьому конкурентоздатне 

сільське господарство повинно базуватися на високо інтенсивних, 

екологічно-чистих, енергозберігаючих технологіях. 

Стержневим ланцюгом органічного виробництва 

сільськогосподарської продукції є механізація, машинні технології, 

автоматизація його виробничих процесів, сучасної системи і 

комплекси машин. 

Вирішальну роль в цьому відіграє розробка, удосконалення і 

впровадження у виробництво нових ресурсозберігаючих технологій 

вирощування сільськогосподарських культур та продуктів їх 

переробки.     

Цикорій кореневий – технічна та лікарська рослина. Він 

використовується в медицині, кавовій, кондитерській, спиртовій та 

інших галузях харчової промисловості. В коренях цикорію міститься 

16…24%  інсуліну, який сприяє виділенню з організму людини 

токсинів і радіонуклідів, 2…5% фруктози, 1,2% білків, та 0,6% жирів. 

У склад цикорію входить 33мінеральні елементи з вітамінами 

А,Е,В1,В2,В12. Його використовують для виробництва кави (10…12%) 

і кавових напоїв (до 7%). З давніх часів цю цінну рослину 

застосовують в народній медицині для лікування захворювань шлунку, 

нирок, серця, нервової системи та інших хвороб. Саме тому від дуже 

високо цінується на світовому ринку [ 1,2,3].  

Головний промисловий продукт містить в середньому без 

азотних екстрактних речовин – 45,8%, цукрів – 17,5%, азотних речовин 

– 7,4%,   жирів – 2,5%. Загальна кількість водорозчинних речовин у 
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цукровому продукті складає близько 70% [4,5,6,7]. Досить високий 

вміст розчинних речовин, приємний гіркуватий присмак та темний 

кавовий колір надали цикорію широкого розповсюдження. 

Культура вирощування цикорію кореневого за технологією 

дуже подібна до цукрових буряків. Про те до родючості грунтів він 

менш вибагливий і культивуються як на чорноземах, та і на бідних 

опідзолених грутнах. Найпридатніші для нього легкі супіщані грунти 

помірно зволоженим нижнім шаром. Найкращим попередником є 

зернові культури.  

Цикорій кореневий дворічна рослина. В перший рік росте 

коренеплід, який використовується здебільшого в сушеному вигляді у 

зв‘язку із цінністю сухих речовин що містяться в ньому. Цей перший 

цикл і є привабливим для промислового виробництва.  

Як кормова культура – цикорій дає до п‘яти укосів. В ста 

кілограмах зеленої маси міститься понад 25 кормових одиниць (тоді як 

кормові буряки містять їх всього 14,5) то 2,7 кілограми перевареного 

протеїну. Гичку і відходи при промисловій переробці коренеплодів 

можна використовувати в якості корму великій рогатій худобі та 

свиням в свіжому і сухов‘яленому вигляді [8]. 

Коренеплоди добре переносять зимівлю і дають насіння. 

Насінини цикорію є прекрасними медоносами. З одного гектара можна 

одержати до ста кілограмів меду. 

Використання цикорію розпочалося з глибокої давнини. Згадки 

про цю рослину зустрічались у Плінія, Паладія, Горація, Анація. В 

часи римлян цикорій використовувався не тільки як кормова культура, 

але і як лікарська рослина при цьому були відомі дика і культурна його 

форми. Особливою увагою користувався цикорій у Єгипті. З 

літературних джерел вже більше 600 років тому було відомо про 

використанні цикорію як кореневого настою із солодкуватого 

кореня[9]. 

На території колишнього СРСР цикорій відомий давно. Він 

застосовувався як лікарський настій та барвник для фарбування різних 

видів тканини. 

Як кавовий продукт він з‘явився в кінці 18-го на  початку 19-го 

століть, в Ростовській області Ярославської губернії. В 1866р. в 

Ростовській області було продано більше 600 тонн коренеплодів 

цикорію, а у 1893р. ця цифра досягла 5360 тонн. В 1884р. біля міста 

Ростова було збудовано першу в Росії фабрику по переробці цикорію в 

кавовий продукт. В 1911р. фабриками Росії було перероблено до 8000 

тонн коренеплодів цикорію, при чому основним поставником цієї 

культури була Ярославська губернія [10].  
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Перші спроби культивувати цикорій були зроблені в 

Ростовському районі колишньої Ярославської губернії в 1914р., але ці 

способи не зустріли в той час підтримки через малу обізнаність до цієї 

культури. 

Досліди проведені в СРСР у 1931р. по виготовленню спирту з 

цикорію, змінили ставлення до цієї культури. Були доведені переваги 

виробництва спирту з цикорію перед іншими видами сировини. Воно 

значно простіше, що зменшує собівартість виробництва в 1,2…1,5 рази 

[11]. 

Щодо можливості використання цикорію в цукровій 

промисловості, то доведено цілковита можливість виробництва з нього 

цукру.  Про те цукор, одержаний з цикорію, дуже легко вбирає в себе 

вологу з повітря і не може зберігатися в кристалічному стані, а тільки 

у формі сиропу, який може використовуватися у кондитерській 

промисловості. Про велике значення, яке надавалося цій культурі, 

свідчить той факт, що спеціальною постановою уряду СРСР в 1932 

році був організований цикорний трест та науково-дослідний інститут 

цикорію, а культура  вирощування розповсюдилась на ряд нових 

регіонів. Посівні площі цикорію в СРСР у 1934 році становила понад 

24 тисячі гектарів, в тому числі в Україні 1,6 тисячі гектарів, а в світі – 

60,9 тисяч гектарів. У післявоєнні роки посівні площі під цикорієм 

скоротилися, хоча попит на нього не зменшився. Збудовані в 50-х на 

Україні два заводи по переробці цикорію загальною потужністю 

переробки 50 тисяч тонн коренеплодів у рік функціонують і понині. 

У післявоєнні роки вивченням і узагальненням досвіду 

виробництва цикорію займались Ямська дослідно-селекційна станція. 

В 1955 році на цій станції розроблено і рекомендована система 

комплексної механізації вирощування цикорію. 

В Інституті цукрових буряків УААН, а саме його Уманській 

філії в 1988 році розпочаті роботи по селекції цикорію кореневого і 

вже сьогодні в Державний реєстр України занесені сорти цикорію 

Уманський 90 та Уманський 95, 96, 97 біологічний їх потенціал 

складає 45…50 тонн коренеплодів з гектара. 

В Україні в Чуднівському районі Житомирської області та 

Славутському районі Хмельницької області в 1990 році площа посіву 

під цикорій складала близько 2500 гектарів при цьому середня 

урожайність становила 186 центнера з гектара.   

За останні роки площі посіву цикорію в Україні значно 

скорочуються, що в перерахунку на душу населення становить близько 

2,1кілограм, в той час як у Франції ця цифра становить близько 22 

кілограма [12] 
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Цінність цикорію на світовому ринку визначається вмістом в 

коренеплодах інуліну – високомолекулярного полісахариду, що 

відноситься до незасвоюваних вуглеводів які надзвичайно важливі в 

процесах травлення – перешкоджають всмоктуванню холестерину, 

сприяють виведенню радіонуклідів, токсичних і інших шкідливих 

речовин. Аналіз досліджень щодо процесів сушіннія продукції 

рослинного походження, і цикорію зокрема, вказує на значний вплив 

технологічних особливостей процесів термічної обробки. 

 Встановлено, що при сушінні цикорію при температурі 50-

70 0С вміст інуліну в коренях складав 51-53 %, а при обжарюванні 

його при температурі 175-200 0С протягом 18 хвилин вміст інуліну 

спадав до 22-23%. [13] 

Формування цілей статті.  Метою даної роботи є висвітлення 

результатів досліджень та формування оптимальної системи машин з 

точки зору  енергозбереження, пошуку технологічних рішень, 

спрямованих на підвищення економічної та енергетичної ефективності 

органічного виробництва цикорію. 

Результати досліджень.  Процес органічного виробництва 

цикорію автором розглядається як комплекс взаємопов‘язаних 

технологічних операцій, що здійснюються у визначеній послідовності 

із застосуванням системи машин відповідно до заданих параметрів 

впливу на властивості землі з використанням робочої сили, оборотних 

засобів (насіння, бензин, дизельне паливо, електроенергія, мінеральні 

та органічні добрива, пестициди)  для одержання врожаю 

коренеплодів. 

Найбільш активною частиною виробничого процесу є засоби 

праці, які безпосередньо впливають на економічну та енергетичну 

ефективність виробництва цикорію. Зміна технологій відбувається 

через відповідну зміну комплексу взаємозв‘язаних операцій із 

застосуванням більш ефективної системи машин (нових конструкцій 

машин та знарядь). 

При використанні енергозберігаючої технології виробництва 

цикорію  можуть бути вирішені наступні завдання: 

1) зменшення сукупних витрат енергетичних ресурсів на 

одиницю посівної площі за незмінної врожайності коренеплодів. 

2) підвищення врожайності цикорію  за однакових витрат 

сукупних енергетичних ресурсів на одиницю площі. 

Підвищення врожайності цикорію  при  зменшенні витрат  

сукупних енергетичних ресурсів на одиницю площі.      

За даними дослідів була проведена оцінка економічних і 

енергетичних витрат  та визначена структура виробничої собівартості 
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цикорію  для зони Лісостепу. Так у структурі виробничих витрат,  

найбільшу питому вагу займають витрати на паливно-мастильні 

матеріали, мінеральні добрива та засоби захисту рослин – відповідно, 

23.5%,  17.1% та 15.4%, заробітна плата – 12.1% . 

Висновок. Енергетичні витрати на органічне виробництво 

цикорію  залежать від кількості та характеру технологічних операцій. 

Із застосуванням прогресивних технологічних процесів енергія, що 

накопичену в урожаї, зростає більшими темпами, ніж енергетичні 

витрати. При цьому – з удосконаленням технології, впровадження 

енергоефективної системи машин – зростає і коефіцієнт енергетичної 

ефективності. 

Разом з тим, з огляду на тенденцію зростання вартості 

енергоресурсів, актуальними є питання удосконалення технологічного 

процесу сушіння цикорію з метою максимального збереження його 

фізико-хімічних якостей з мінімальною затратою енергоресурсів. Це 

дозволить мінімізувати собівартість виробництва продукції з цикорію 

кореневого, збільшити рівень його якісних показників, що призведе до 

зростання конкурентоспроможності цикорієвмісної продукції 

вітчизняного виробництва як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках.  
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Вступ. Органічний продукт має особливі якісні характеристики, 

користь та спеціальний спосіб виробництва, що і зумовлює особливу 

ціну. Однак, не зважаючи на це, спостерігається стійка тенденція до 

зростання попиту на органічну продукцію в Україні та світі. Тому 

постає питання, як збільшити обсяги її виробництва та знизити 

витрати, а отже і ціну.  

Розширення органічного виробництва, насамперед, потребує 

збільшення залучених ресурсів, переважно земельних. Нині на Поліссі 

Житомирщини є площі сільськогосподарських угідь, які роками не 

використовувались і можуть бути залучені до виробництва. Значна 

частина цих угідь знаходиться на території, яка зазнала радіоактивного 

забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, проте на сьогодні науковці 

вважають, що зміни які відбулись в радіоекологічній обстановці через 

тридцять років після аварії, дозволяють відродити 

сільськогосподарське виробництво на окремих територіях. Розвиток 

органічного виробництва на радіоактивно забруднених територіях 

пов‘язаний з проблемами, які існують всередині самої системи 

органічного сільського господарства, з проблемами екологічно 
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несприятливої території та низкою психологічних чинників. 

Метою даного дослідження є узагальнення можливостей і 

перешкод щодо залучення радіоактивно забруднених земель до 

сільськогосподарського обороту, зокрема до органічного виробництва. 

Результати досліджень. Органічний продукт – це органічний 

спосіб виробництва. Тому в системі органічного виробництва 

центральне місце відводиться сільському господарству. Основою 

органічного сільськогосподарського виробництва є принципи 

здоров‘я, екології, справедливості й турботи [6].  

В системі органічного сільського господарства можна виділити 

сильні (підвищена корисність продукції; смакові властивості; 

відсутність шкідливих речовин і ГМО; безпечність продукції) та слабкі 

(особливий спосіб виробництва; витрати на сертифікацію; низький 

рівень продуктивності; короткі терміни зберігання продукції; витрати 

на відновлення природного мікробіологічного балансу ґрунту) 

сторони. Водночас формується два протилежних погляди на органічне 

виробництво. Його прихильники стверджують, що органічне сільське 

господарство не наносить шкоди довкіллю, а органічні продукти є 

корисними для здоров‘я. Опоненти ж стверджують про обмеженість 

перспектив органічного виробництва в умовах кризи, що пов‘язано з 

низьким рівнем доходів потенційних покупців та недостатнім попитом 

на продукцію. Особливі технології органічного виробництва також 

ставлять під сумнів відсутність природних забруднювачів (наприклад, 

збудників хвороб), харчових інфекцій та токсинів у виробленій 

продукції.  

Виробництво органічної продукції розпочинається із 

сертифікації землі, якою передбачено, що пройшло три роки з часу 

останнього використання агрохімічних засобів і ГМО, а в землі не 

залишилось шкідливих речовин. Землі Полісся Житомирщини не 

піддавались обробітку й більше ніж три роки, проте вони знаходяться 

на території радіоактивного забруднення. Водночас, науковці 

зазначають, що «за постчорнобильський період рівень радіоактивного 

забруднення природних еко- і штучних агроекосистем значно 

знизився. Виникає нагальна необхідність повернення у 

сільськогосподарське використання раніше вилучених земель» [3]. 

Отже, якщо за результатами загальнодозиметричної паспортизації 

частина населених пунктів буде виведена за межі зони радіоактивного 

забруднення, – це сформує передумови для використання цих земель у 

органічному виробництві.  

На території радіоактивно забруднених районів області 

переважають дерново-підзолисті ґрунти, зустрічаються опідзолені та 
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органогенні. Органічне виробництво передбачає використання 

природного потенціалу землі, а дерново-підзолисті ґрунти не 

характеризуються високими показниками для ведення 

високопродуктивного сільськогосподарського виробництва. Однак є 

можливості вирощувати окремі види продукції, які характерні для 

даної агрокліматичної зони, наприклад чорниці. 

Науковці також обґрунтовують можливості одержання досить 

високих врожаїв якісної екологічно безпечної лікарської сировини 

нагідок лікарських в зоні Житомирського Полісся в умовах 

радіоактивного забруднення території при застосуванні органічної 

системи удобрення [5], що також дає підстави вважати ймовірність 

започаткування органічного виробництва на цих територіях і 

отримання радіологічно безпечної органічної сільськогосподарської 

продукції. 

На території радіоактивного забруднення на сьогодні значне 

місце займають фермерські господарства [2], як одна з перспективних 

та адаптивних організаційно-правових форм на селі. При цьому саме з 

фермерськими господарствами та іншими одноосібними формами 

господарювання пов‘язують нині виробництво сертифікованої 

органічної сировини та продукції з неї. Фермери спроможні об‘єднати 

свої зусилля на вирішення нагальних проблем сільських територій, що 

знаходяться на території радіоактивного забруднення та розпочати 

ведення органічного сільського господарства. 

Розвиток органічного сільського господарства на територіях, які 

нині мають статус радіоактивно забруднених, пов‘язаний також із 

психологічним бар‘єром, а саме не сприйняттям продукції, вирощеної 

на цій території, як органічної. А тому в перспективі організація 

органічного сільського господарства на радіоактивно забруднених 

територіях можлива лише за умови зміни статусу зон забруднення. 

Проте вирішення питання зміни статусу зон радіоактивного 

забруднення можливе за наявності спільного бажання громад, органів 

місцевого та регіонального самоврядування при подальшому 

науковому супроводі даної діяльності і належному проведенні 

інформаційно-просвітницьких заходів серед населення. 

Висновки. Отже, обсяги споживання органічної продукції в 

Україні поступово зростають, що зумовлює необхідність розширення 

виробництва шляхом створення нових товаровиробників та залучення 

у цю сферу додаткових ресурсів. Проте, не всі сільськогосподарські 

землі на сьогодні придатні для започаткування «органік-бізнесу».  

Теоретично придатними для органічного виробництва є 

сільськогосподарські угіддя, що розташовані в зонах періодичного та 
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посиленого радіоактивного контролю на Поліссі Житомирщини. На 

сьогодні дослідження науковців свідчать про реальні можливості 

ведення безпечного сільськогосподарського виробництва на території 

цих зон. Проте їх потенційна придатність обмежується небажанням 

місцевих жителів та органів місцевої влади щодо зміни їх статусу на 

основі загальнодозиметричної паспортизації, а отже подолання 

психологічного бар‘єру щодо походження виробленої продукції.  

Подальші дослідження будуть спрямовані на оцінку 

потенційних можливостей щодо започаткування органічного 

виробництва на територіях, які зазнали радіоактивного забруднення, у 

віддалений після аварії період. 
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Органічний спосіб життя людини передбачає використання 

екологічно-безпечних органічних побутових миючих засобів. Адже, 

згідно з органічними принципами господарювання побутові відходи 

повинні утилізуватись шляхом заробляння в ґрунт, як складові 

компостів. Разом з тим, побутові миючі засоби як органічного, так і 

синтетичного походження – це агресивні речовини, які, потрапляючи в 

ґрунт, підсилюють міграційні процеси, що може призводити до 

погіршення якості підґрунтових вод, негативних змін у трофічних 

ланцюгах екосистем та біологічному кругообігу.  

Більшість проблем, пов'язаних з утилізацією побутових відходів 

обумовлена тим, що до їх складу входять складні хімічні композиції, 

основними інгредієнтами яких є поверхнево-активні речовини (ПАР), 

фосфати, хлор, карбонати, оксиди азоту, фенол, формальдегід, ацетон, 

аміак, ензими, вибілювачі, абразивні речовини, ароматизатори. Дані 

речовини погано деструктується в природному середовищі, а тому 

можуть тривалий час впливати на стан компонентів природного 

середовища.  

Є багато публікацій стосовно знезараження та зменшення 

токсичності осадів стічних вод, проте безпосередній вплив побутових 

засобів на ґрунт, як компонент агроландшафтів є малодосліджений.  

Нами було проведено дослідження з впливу органічних миючих 

засобів на ґрунт за умови їх систематичного надходження на поверхню 

ґрунту.  

Для створення моделі впливу миючих засобів органічного 

походження на ґрунт та процесів міграції поживних елементів у 

лабораторних умовах було використано пластикові циліндричні 

посудини висотою 55 см та діаметром 10 см, які заповнювали ґрунтом. 

Ґрунт сірий-лісовий легкосуглинковий  відбирали пошарово з глибини 

0-30 та 30-50 см. Циліндри заповнювали ґрунтом відповідно до його 

залягання у природних умовах.  

На поверхню ґрунту щодня вносили розчини миючих засобів, 

імітуючи навантаження 2 м3 рідини на ділянку площею 10 м2 за один 
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місяць. Передбачено варіанти: 1 – контроль, вода з водогону, що 

подається зі свердловини глибиною 280 м,  2 – 0,5 % розчин миючого 

засобу «ОДА»,  3 – 0,5 % розчин прального порошку «ОРЕОЛ».  

Миючі засоби, використані у досліді, є продуктами органічного 

виробництва і сертифіковані як органічні. Згідно зазначених на 

етикетці даних до складу миючого засобу «ОДА» (ТУУ 24.5-

23439081.003-2001) входить менше 5% Дакотрону № 1, Дакотрону № 

2; харчової солі; 5-15 % неіоногенних ПАР; більше 30 % води питної; 

без синтетичних консервантів, фосфатів, хлору, емульгаторів, 

барвників, аніон ПАР та ароматизаторів. Пральний порошок «ОРЕОЛ» 

(ТУУ  23439081.001-99) містить менше 5 % карбоксиметилцелюлози 

натрію, води; 5-15 % неіоногенних ПАР, кисневого відбілювача; 15-30 

% комплексу дакотрону № 5 НН; більше 30 % сесвікарбонату натрію, 

менше 0,2 % оптичного відбілювача. 

Дослід тривав 55 днів – до моменту одержання достатньої  

кількості фільтраційних вод для аналізу (близько 250 мл). Повторність 

у досліді чотириразова. 

Після закінчення досліду аналізували проби ґрунту з глибини 0-

15, 15-35, 35-50 см. У фільтраційних водах, водних витяжках та 

вихідних розчинах визначали вміст водорозчинних мінеральних та 

органічних сполук. Аналізи проводились за загальноприйнятими в 

агрохімії методами, що відповідають нормативній базі України. 

Дослідження показали, що з розчинами побутових органічних 

миючих засобів «ОДА» та «ОРЕОЛ» на поверхню ґрунту може 

надходити значна кількість біогенних елементів, які є складовими цих 

засобів. За період проведення досліджень із розчином «ОДА» (варіант 

2) ґрунт збагатився вуглецем водорозчинної органічної речовини на 

8,7 г/м2, N-NO3 – 12,4; N-NH4– 0,4; P2O5 – 0,5; K2O – 4,6; Na2O – 

110,9, Ca – 10,2; Mg – 6,8; Cl – 100,0; SO4 – 10,2; Mn – 0,04; Fe – 

0,04 г/м2. Отже в цьому варіанті основними чинниками зміни 

хімічного складу ґрунту були сполуки натрію, хлору, сульфатів. У 

варіанті з застосуванням засобу «ОРЕОЛ» (варіант 3) на поверхню 

ґрунту надійшло вуглецю водорозчинної органічної речовини – 8,8 

г/м2; N-NO3 – 0,4; N-NH4 – 7,1; P2O5 – 0,04;  K2O – 4,0; Na2O – 713,4; 

Ca – 22,3, Mg – 9,0; Cl – 27,9; SO4 – 7,7 г/м2. Тобто, найважливішу 

роль у зміні хімічного складу ґрунту серед катіонів відігравав натрій, а 

аніонів – хлор. Відмічено присутність мікроелементів і важких 

металів: Cu – 0,01; Zn – 0,01;  Fe – 0,007 мг; Pb – 0,003; Ni – 0,01 г/м2. 

Дослідження показали, що при потраплянні в грунту 

карбоксиметилцелюлози та сесвікарбонату натрію з порошком 

«Ореол» (варіант 3), що діють як коагулянти та запобігають 
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повторному осадженню, вміст водорозчинного органічного карбону у 

0-50 см шарі ґрунту зріс майже у 6 раз і відповідно до початкового 

рівня та досягав 80,2 мг/кг у 15-25 см шарі та 48,6 мг/кг у 25-50 см 

шарі. За відсутності карбоксиметилцелюлози та обмеження вмісту  

сесвікарбонату натрію до 5% у засобі «ОДА» (варіант 2) кількість 

водорозчинного органічного карбону у ґрунті підвищилась  лише у 2 

рази і відповідно за шарами складала 24,6 та 19,8 мг/кг.  

Оскільки основна функція будь якого миючого засобу полягає у 

видаленні частинок бруду з поверхні, та  переведенні їх у розчинний 

стан, то потрапляючи у ґрунт разом з стічними водами, вони 

спричиняють підвищення розчинності елементів і речовин у ґрунті, 

підвищуючи їхню міграційну здатність.  

Дане твердження підтверджується результатами наших 

досліджень. Аналіз водної витяжки з ґрунту показав, що при 

потраплянні у верхній 0-50 см шар ґрунту 0,5 % розчину прального 

порошку «ОРЕОЛ» відбулося різке зростання у ґрунті водорозчинного 

амонію у 4,1 разів, натрію – 20, сульфатів – 10,6, хлоридів – 3 та 

гідрокарбонатів – 4,4 разів, порівняно до контролю, що зумовило зміну 

реакції ґрунту з 6,2 до рН 9,9. Зростання вмісту у ґрунті солей натрію 

та водорозчинних сульфатів може призводити до вторинного 

засолення ґрунтів.  

Таблиця. 1 

Хімічна характеристика розчинів миючих засобів та 

фільтраційних вод, що мігрували крізь 50-сантиметровий  шар  

сірого лісового легкосуглинкового 

 

Різновид 

розчину 

Реакція 

середовища, 

рН 

Азот 

нітратів, 

N-NO3 

Кальцій, 

Ca 

Магній, 

Mg 

Хлориди, 

Cl 

Вода з водогону 

вихідний 7,82 1,6 32,3 18,3 18,5 

фільтрат 8,08 314,3 477,4 86,9 99,4 

0,5 % розчин «ОДА» 

вихідний 8,36 34,7 28,5 19,0 280,5 

фільтрат 8,03 278,1 655,2 126,2 659,4 

0,5 % розчин «ОРЕОЛ» 

вихідний 9,87 1,0 110,0 86,4 78,1 

фільтрат 8,14 377,9 566,2 111,5 211,2 

 

Крім того виявлено, що за систематичного надходження на 

поверхню ґрунту 0,5 % розчину миючого засобу «ОДА» з верхньої 
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частини ґрунтового профілю вимивається кальцій та магній, 

акумулюючись в нижній частині 50-сантиметрового шару ґрунту. При 

цьому спостерігали зростання вмісту у верхньому 0-15 

сантиметровому шарі ґрунту водорозчинних фосфору (17-21 мг/кг) та 

натрію (170-197 мг/кг), а також хлоридів та сульфатів. 

За наявності надлишкового фосфору в ґрунті та високої 

лужності ґрунтового розчину відбувається інтенсивне включення 

металів у міграційні процеси. Так, у обох варіантах з використанням 

миючих засобів спостерігали різке збільшення кальцію, магнію, азоту 

нітратів, сульфатів та хлоридів у фільтраційних водах. 

Таким чином, проведені лабораторні дослідження 

продемонстрували, що утилізація рідких побутових відходів, які 

містять миючі засоби, шляхом прямого заробляння в ґрунт чи 

виробництва компостів, може супроводжуватись як збагаченням 

ґрунту водорозчинними мінеральними та органічними сполуками, так і 

різким підвищенням міграційної здатності катіонів та аніонів. Це може 

призводити до негативних змін у ланцюгах екосистем та біологічному 

кругообігу нутрієнтів і полютантів, погіршення стану суміжних з 

ґрунтом середовищ, критичного стану довкілля, здоров'я людей, тощо. 

Тому утилізацію побутових відходів, отриманих в межах сельбищних 

територій, необхідно проводити з урахуванням розроблених 

рекомендацій та нормативних документів.  
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Біологічне землеробство розробляється вченими різних країн 

впродовж трьох десятиліть і базується на використанні природних 

біологічних законів. Головним у біологізації землеробства є спосіб 

відтворення грунтової родючості і вихід на її розширене відтворення. 

Без вирішення цього питання відмова від хімізації може привести до 

різкого зниження врожайності сільськогосподарських культур [4]. 

Багато вчених вважають, що за відмови від хімізації 

сільськогосподарського виробництва відбудеться зниження 
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врожайності на 30-40 %. Але на думку інших вчених, це може бути 

лише при умові, якщо землеробство залишиться традиційним [7]. 

Грунт повинен функціонувати за принципом розширеного 

відтворення, значить ґрунтово-кліматичний потенціал землі необхідно 

краще використовувати в результаті активної адаптивної стратегії [8]. 

Не можна допускати, щоб між послідуючими і попередніми циклами 

зв'язування енергії були тимчасові розриви, бо в такі періоди ґрунт 

втрачає енергію, приводячи систему до суттєвої дестабілізації. Тому 

агроекологічні системи с основою стабільного розвитку людства і такі 

системи можуть ефективно функціонувати лише при умові постійного 

управління людиною [9]. 

Досліди проводили на базі Миронівського фітотронно-

тепличного комплексу. До 1989 року вирощування рослин 

селекційного матеріалу зернових колосових культур, в основному, 

проводили по типу монокультури. Підбір культур для вирощування в 

штучному кліматі повинен визначатися оптимальними умовами, які 

складаються при вирощуванні основної культури - озимої пшениці в 

умовах теплиць і оранжерей. Іншими словами, той чи інший об'єкт 

штучного клімату, не зайнятий вирощуванням озимої пшениці, 

необхідно відвести на вирощування такої культури, для якої 

знадобилися б незначні енергетичні ресурси, або ж без їх 

використання. 

Вищезазначене підтверджує необхідність ефективного 

використання і розширення площ закритого ґрунту. 

Метою роботи було визначити якість томатів залежно від умов 

вирощування в ґрунтових теплицях і оранжереях Миронівського 

фітотронно-тепличного комплексу та в відкритому грунті. 

Дослідження з вирощування томатів проводили в умовах 

ґрунтових оранжерей та теплиць (ФТК), упродовж 2007-2009 рр. 

Субстратом для вирощування є звичайний ґрунт, що наближує умови 

теплиць і оранжерей до польових по умовах живлення рослин та на 

ділянці відкритого ґрунту. Визначення якості овочевої продукції 

проводили на базі Київської дослідної станції овочівництва. Вміст 

аскорбінової кислоти визначали методом Муррі, вміст нітратів - 

визначали іонно - селективним електродом, цукор визначали за 

Бертраном, суху речовину - рефрактометричним методом, кислотність-

методом титрування [4]. 

Перед висаджуванням розсади проводили перекопування ґрунту 

на глибину 25-30 см, як у закритому так і на ділянці відкритого ґрунту. 

Добрива при цьому не використовували. Попередником як в  

оранжереї теплиці  так і в відкритому грунті  була пшениця озима . 
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Догляд за рослинами у оранжереї і на ділянці відкритого ґрунту 

дещо відрізнявся. У оранжереї під час бутонізації рослин підв‘язували  

до рам, на яких кріпляться лампи,  також проводили накопування 

канавок для поливу. Після чого канавки  і міжряддя  мульчували 

соломою (шаром 5-10 см) з метою зменшення  випаровування води, 

запобіганню ущільнення ґрунту та проростанню бур‘янів. Полив 

проводили по  мірі підсихання ґрунту. У відкритому грунті проводили 

лише мульчування ґрунту, а полив тільки при  висаджуванні розсади. 

Догляд за посівами в оранжереї і теплиці  полягав у знищенні бур‘янів 

та періодичному пасинкуванню, з метою формування одного стебла. 

Після утворення сьомої китиці проводили прищипування верхівки 

(точки росту) з метою прискореного достигання плодів, що 

зав‘язались.  

Урожайність томатів в оранжереї в середньому по роках 

становила 7-9 кг/м
2
, а на ділянці відкритого ґрунту –3-5 кг/м

2
. Із 

настанням опадів і зниження температури повітря до 12-14 
о
С в 

відкритому грунті, томати пошкоджувались фітофторозом. 

Для трьох оранжерей і однієї теплиці фітотрону, по 188 м
2 

корисної площі кожна, пропонуємо ввести, якщо можна так сказати, 

стосовно до цих умов, „чотирьохпільну" сівозміну, відводячи по 

одному полю під овочеві і лікарські тропічні культури (ЛТК). 

Проведені дослідження свідчать про можливість вирощування таких 

культур: вересень-жовтень - редька; листопад-січень - цибуля на пір'я; 

лютий-червень - огірки, помідори і ЛТК. Затрати на вирощування цих 

культур мінімальні. Три селекційні теплиці ЕС-71 (колишньої НДР), 

по 1400 м
2
 корисної площі кожна, територіально розміщені на відстані 

400 м від фітотрону. Набір культур, які вирощують, ідентичний тим, 

що вирощують в оранжереях і теплицях фітотрону з тією лише 

різницею, що тут пропонуємо „трьохпільну" сівозміну, де в одній із 

теплиць будуть вирощувати овочеві культури з ущільненням їх ЛТК, а 

в наступних двох - зернові. 

Важко уявити собі господарство, як в приватному секторі, так і 

в тепличних комбінатах, відкритому грунті, де б не вирощували 

помідори. А тому ця культура стала традиційною для українського 

народу. Помідори використовують також при виготовлені продукції 

замороження і сушіння. Слід відзначити, що плоди помідора 

накопичують незначну кількість нітратів за оптимальних умов 

вирощування. Річна норма вживання помідора людиною 35-40 кг, із 

них 13-17 кг із закритого ґрунту [1]. 

В цілому за три роки якість продукції, вирощеної в умовах 

ґрунтової оранжереї і  теплиці  та відкритого ґрунту практично була 
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однаковою по наведеним показникам. В той же час по вмісту  сухої 

речовини по роках в умовах  ґрунтової оранжереї  різниця склала 0,8% 

(5,2% в 2009 р. і 4,4.% в 2007 р.), тоді як в відкритому грунті цей 

показник склав 2,2% (6,1% в 2009 р. і  3,9% в 2007 р.). Ми вважаємо, 

що в умовах оранжереї  і теплиці, в яких не проводили обігрів і 

доосвітлення рослин, природні світло-температурні умови 

змінювалися не так різко, як в відкритому грунті. Така залежність 

спостерігалась і по вмісту цукру. Що стосується вмісту вітаміну С, то 

слід відмітити, що посушливі умови літа 2007 і порівняно високі 

середньодобові температури повітря, абсолютний показник якої в 

умовах цих об‘єктів був на 8-10 
о
С вищим, не сприяв його 

накопиченню в овочевій продукції. 

Таким чином, введення і освоєння сівозміни в теплицях і 

оранжереях фітотронно-тепличних комплексів буде сприяти не тільки 

одержанню додаткової овочівницької продукції, але і суттєвому 

покращенню біологічної родючості цих грунтів. 

Контрольовані умови вирощування помідор в умовах закритого 

ґрунту сприяють одержанню стабільно екологобезпечної продукції, 

яка задовольняє фізіологічні норми харчування. Із такої сировини 

можливим є виготовлення різнопланових страв відмінної якості.  

Належне технічне оснащення теплиць та оранжерей, 

технологічне вдосконалення цілорічного вирощування 

екологобезпечних помідор в цих об‘єктах сприятиме 

урізноманітненню асортименту овочевої продукції. 

Таким чином, органічне об'єднання технічних і технологічних 

рішень на основі загально відомих законів агрономії обумовлює 

трансформацію фітотронно-тепличних комплексів в агроекологічну 

модель інтенсивного адаптивного рослинництва, сприяє інтеграції 

багатьох наук біологічного профілю. Показано, що в умовах ґрунтових 

теплиць та оранжерей Миронівського фітотронно-тепличного 

комплексу ґрунт використовується більше тридцяти років беззмінно, в 

якості органічних добрив використовують сидерати (озимий ріпак, 

олійну редьку), гній (один раз в два роки) і запроваджують 

культурозміни із зернових, овочевих та лікарських тропічних культур. 

Поряд із вирішенням селекційних програм досліджень, одержували 

екологічно безпечну овочеву продукцію і цінну лікарську сировину 

тропічних культур, що сприяло підвищенню ефективності 

використання таких комплексів. 
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За даними АН України, Полісся віднесено щодо забруднення 

полютантами до зони помірної здатності ландшафтів до 
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самоочищення, позаяк спостерігається різкий ступінь забруднення 

природних та агроекосистем  важкими металами. В основі ведення 

органічного виробництва у цій зоні лежить кругообіг речовин між 

землею та твариною, заміна мінеральних добрив на органічні [2, 3, 4]. 

Таке господарювання потребує високої культури землеробства і 

утримання худоби, а також спрямоване на зупинення руйнування 

екологічної рівноваги в навколишньому середовищі та підвищення 

якості  кормів. Не менш важливим при вирощуванні та заготівлі різних 

видів кормів є нагромадження різними кормовими культурами 

нітратів, мікроелементів та солей важких металів впродовж 

вегетаційного періоду рослин при застосуванні органічної та органо-

мінеральної систем удобрення. Немаловажним фактором при цьому є 

створення в кормовій сівозміні сприятливих умов формування 

кормових агрофітоценозів, які забезпечують екологічну чистоту поля 

[1, 7, 8].  

Кормам та їх якості завжди надавалось великого значення, 

оскільки вони є одними з головних факторів продуктивності 

тваринництва. Корми забезпечують тварин необхідними для їх 

життєдіяльності і утворення продукції поживними і біологічно 

активними речовинами.  

Вміст нітратів в кормах тісно пов‘язаний з процесами азотного 

циклу в ґрунті, з яких вирішальне значення мають мінералізація і 

нітрифікація. Вміст нітратів у рослинах залежить від їх віку до моменту 

збирання урожаю. Значну кількість їх містять ті види рослин, у яких 

період збиральної стиглості наступає раніше фізіологічного дозрівання 

[5, 10]. Із збільшенням тривалості періоду вегетації рослин вміст нітратів в 

органах знижується, внаслідок чого швидкостиглі сорти відрізняються 

підвищеним їх вмістом [3]. Багато вчених вважають, що фактори 

навколишнього середовища мають більший вплив на нагромадження 

нітратів, ніж видові особливості рослин. Серед агрохімічних показників 

ґрунту найбільш сильний вплив на вміст нітратів має рН, співвідношення 

С : N, ємність катіонного обміну, вміст мінерального азоту, рухомих форм 

фосфору та калію, мікроелементів.  

Нітратне отруєння тварин проходить тоді, коли вони поїдають 

корми з високим вмістом нітратів (> 0,35-0,45%). За такої концентрації 

нітрати в рубці перетворюється в нітрити. Нітрити надходять в кров, 

перетворюючи гемоглобін в метгемоглобін – речовину, яка не 

спроможна переносити кисень. Якщо отруєння не смертельне, нітратне 

отруєння викликає субклінічний стан, який приводить до зниження 

продуктивності тварини і погіршення його загального стану. Реакція 

тварини на нітратне отруєння залежить і від інших компонентів 
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раціону, особливо від доступності вуглеводів [5, 6]. 

Різні культури здатні неоднаково акумулювати нітрати з ґрунту 

та внесених добрив. Літературних даних щодо нагромадження нітратів 

за фазами росту і розвитку кормових культур в зоні Полісся ще 

недостатньо. Тому ми впродовж тривалих досліджень вивчали 

накопичення їх основними культурами кормової сівозміни за органо-

мінеральної  та органічної систем удобрення.  

Результати досліджень. Проведені дослідження показують, що 

якість трав‘яних кормів залежить від рівня продуктивності кормових 

культур, удобрення, року використання травостою багаторічних трав, 

його укосу, строку збирання трав та агрокліматичних факторів. Так, 

вміст нітратів у травостої сумішки конюшини з тимофіївкою першого 

року використання впродовж  вегетації знижувався: у фазі бутонізації 

він становив незалежно від удобрення 122,9–139,2 мг/кг, що на 31,4–

33,7 мг або на 25,6–24,2% більше порівняно з фазою цвітіння. В отаві 

(другий укіс) також відбулося помітне зниження вмісту нітратів 

порівняно з першим укосом. Аналогічна тенденція щодо зменшення  

вмісту нітратів в більш пізню фазу вегетації відмічалася і в травостої 

другого року використання. Слід відмітити, що на цих ділянках їх 

накопичувалося значно менше порівняно з травостоєм першого  року 

використання, що залежить від рівня урожайності і видового складу 

травостою. Концентрація нітратів в сухій речовині сумішки конюшини 

з тимофіївкою знаходиться в межах від 96,1 до 139,2 мг/кг для 

травостою першого року і від 57,9 до 85,7 мг/кг – для травостою 

другого року, що не перевищує допустимі концентрації і свідчить про 

екологічну чистоту такого корму (табл. 1). 

Зелена маса вико-вівсяної сумішки нагромаджує більше нітратів у 

вегетаційний період, ніж маса багаторічних трав, кормового люпину та  

озимого жита на зелений корм.  Причому їх вміст у травостої 

відрізняється за роками досліджень та фазами росту і розвитку рослин. 

Під час цвітіння вики та вівса спостерігається найменше їх 

нагромадження – 102,5 мг/кг абсолютно  сухої речовини. У фазі 

бутонізації цей показник  у 1,4 раза вищий від показника у фазі повного 

цвітіння. За роками досліджень вміст нітратів варіював від 59,4 до 241,4 

мг/кг сухої речовини, що значно нижче тимчасово допустимих рівнів і 

свідчить про якісний зелений корм. Люпин кормовий у фазі бутонізації 

містить менше нітратів (125,1 мг/кг), ніж вико-вівсяна сумішка – 144,9 

мг/кг сухої речовини. У наступні фази вегетації спостерігався різкий спад 

нагромадження їх в зеленій масі. Так, у фазі цвітіння вміст нітратів 

зменшувався на 24,3 мг, у фазу зелених бобів – 39,6 мг, у фазі сизих бобів 

відповідно – на 55,1 мг/кг або в 1,8 раза. 
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Таблиця 1 

Вміст нітратів та солей важких металів у зеленій масі, зерні, 

коренеплодах та побічній продукції кормових культур за органо-

мінеральної системи удобрення* у кормовій сівозміні, мг/кг сухої 

речовини 

Культура 
Фаза вегетації, укіс, 

побічна продукція 

Вміст 
нітратів, 

мг/кг сухої 

речовини 

Вміст солей важких металів, 
мг/кг сухої речовини 

Cd Pb Cu Zn 

Конюшина з 

тимофіївкою 
першого 

року 

використанн
я 

бутонізац
ія 

1 укіс 139,2 0,04 0,9 6,4 17,9 

2 укіс 122,9 0,05 1,7 11,5 27,9 

початок 

цвітіння 

1 укіс 132,2 – – – – 

2 укіс 116,6 – – – – 

повне 

цвітіння 

1 укіс 105,5 0,02 1,0 5,8 17,0 

2 укіс 96,1 0,02 0,9 9,1 27,2 

Конюшина з 

тимофіївкою 

другого року 
використанн

я 

бутонізац
ія 

1 укіс 85,2 0,03 1,1 4,5 16,4 

2 укіс 81,9 0,02 2,7 8,1 53,8 

початок 

цвітіння 

1 укіс 85,7 – – – – 

2 укіс 85,5 – – – – 

повне 

цвітіння 

1 укіс 57,9 0,02 0,9 3,0 19,0 

2 укіс 67,5 0,03 0,6 5,2 17,1 

Вико-вівсяна  

суміш 

бутонізація 144,9 0,04 0,8 3,4 24,6 

початок цвітіння 124,0 0,06 1,0 4,5 19,3 

повне цвітіння 102,5 0,06 0,8 3,8 59,3 

Люпин 

кормовий 

бутонізація 125,1 0,28 1,1 5,5 34,0 

цвітіння 100,8 0,25 1,1 5,4 38,0 

зелені боби 85,5 0,20 1,4 5,5 24,8 

сизі боби 70,0 0,18 1,3 5,0 20,4 

Кукурудза 
на силос 

викидання волоті 154,8 0,19 0,7 2,8 13,1 

молочна стиглість 93,6 – – – – 

молочно-воскова 
стиглість 

89,6 0,04 0,8 2,7 28,8 

Жито озиме 

початок виходу в 

трубку 
137,2 – – – – 

кінець виходу в трубку 109,1 0,02 0,5 3,3 13,6 

колосіння 91,4 0,01 0,7 3,8 14,9 

зерно 20,0 0,02 0,5 3,2 17,0 

солома 26,4 0,07 0,7 3,9 6,1 

Буряки 
кормові 

коренеплід 81,5 0,14 0,7 5,9 23,8 

листя 132,4 0,37 2,4 7,4 26,9 

Ріпак ярий 
бутонізація 142,7 – – – – 

цвітіння 140,2 – – – – 

Редька 
олійна 

бутонізація 159,8 0,21 1,2 3,3 32,2 

цвітіння 128,1 0,18 1,2 3,3 29,8 

ГДК у кормах 300 0,3 5,0 30 100 

Примітка*: органо-мінеральна система удобрення – 10 т/га гною 

+ еквівалентна кількість NPK на 1 га сівозмінної площі. 
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Наслідки наших досліджень щодо динаміки вмісту нітратів в 

зеленій масі кукурудзи на силос показують, що у період викидання 

волоті вміст нітратів  в сухій речовині зеленої  маси становить в 

середньому за 5 років 154,8 мг/кг, по мірі формування урожаю їх 

кількість різко зменшується і у фазі молочно-воскової стиглості 

складає 89,6 мг/кг сухої речовини.  

Проведені досліди з озимим житом показують, що більше 

нітратів нагромаджується у зеленій масі. В зерні та соломі їх 

накопичується незначна кількість, а в окремі роки їх взагалі нема або 

просліджуються лише сліди. Так, найбільша кількість нітратів в 

зеленій масі озимого жита містилася на початку виходу його рослин у 

трубку – 137,2 мг, в кінці цієї фази росту їх вміст зменшувався до 109,1 

мг,  в період колосіння – до 91,4 мг/кг сухої речовини. Отже корми з 

озимого жита не являють небезпеки за вмістом  нітратів і можуть 

згодовуватися за будь-якої фази росту та розвитку його. 

Рослини родини капустяних в умовах Полісся накопичують 

найбільше нітратів порівняно з іншими кормовими культурами 

кормової сівозміни. Ця особливість викликана біологічними 

властивостями ріпаку ярого та редьки олійної, зокрема коротким 

вегетаційним періодом і інтенсивним поглинанням поживних речовин 

з ґрунту в період формування вегетативної маси. Однак 

спостерігається незначне зменшення вмісту нітратів в більш пізню 

фазу росту і розвитку рослин порівняно з бутонізацією. Так, у фазі 

бутонізації і цвітіння вміст нітратів  у зеленому кормі ріпаку ярого 

становив відповідно 142,7 та 140,2 мг/кг. Аналогічна залежність вмісту 

нітратів від фази росту і розвитку рослин, удобрення спостерігалася і в 

дослідах з редькою олійною: у фазі бутонізації вміст нітратів становив 

159,8, цвітіння – 128,1 мг/кг сухої речовини. 

Відомо, що одним з провідних факторів, що визначають рівень 

нітратів у коренеплодах, є доза азотного добрива і вміст азоту у ґрунті. 

В літературі є суперечливі дані з цього питання, у ряді дослідів 

внесення зростаючих доз азотних добрив підвищувало вміст нітратів в 

буряках у 1,5-2, 5 раза. Нами виявлена залежність вмісту нітратів від 

агрокліматичних умов року досліджень. Так, у вегетаційні періоди 

посушливих років спостерігається висока інтенсивність 

нагромадження нітратів і в коренеплодах їх вміст становив 102,1–134,8 

мг за органо-мінеральної системи удобрення. У листі вміст нітратів 

був вищим, аніж в коренеплодах і коливався  від 125,2 до 217,5 мг/кг 

сухої речовини. В середньому за 6 років досліджень вміст нітратів у 

коренеплодах складав 81,5 мг, листі – 132,4 мг/кг. 

Максаков В. Я, Шевцова Г. Н. [5] стверджують, що 
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забезпечення умов збалансованого мінерального живлення є важливим 

фактором, регулюючим вміст нітратів у рослинах. Встановлено, що 

вміст нітратів у рослинах залежить від строку їх збирання і знижується 

по мірі наростання зеленої маси. За дотримання чергування культур у 

сівозміні в рослинах накопичується менше нітратів, ніж у 

монокультурі. Одержані нами результати показують, що за 

досліджуваних систем удобрення вміст нітратів в кормових культурах 

кормової сівозміни Полісся не є небезпечним для тварин і може 

згодовуватися за всіма фазами вегетації рослин. 

Для нормального розвитку тварин, на думку основоположника 

вчення про біологічну роль мікроелементів В. І. Вернадського, 

необхідні всі (або майже всі) елементи періодичної системи 

Д. І. Менделєєва. Тваринництво вимагає надходження кормів з 

необхідним та життєво важливим вмістом мікроелементів. Адже до 

згодовування кормів в них відбуваються біохімічні процеси 

перетворення поживних та біологічно активних речовин. Внаслідок 

цих процесів поживні речовини змінюються як в кращу, так і в гіршу 

сторону. Вияснити ці зміни в різних кормах за фазами росту та 

розвитку кормових культур за двох систем удобрення  було нашим 

завданням, тому що  роль більшості мікроелементів у зв‘язку з 

біохімією кормів ще недостатньо відома, а вміст деяких з них в 

значному числі кормових засобів ще не визначена. 

Наші дослідження свідчать, що корми з інтенсивної кормової 

сівозміни в зоні Полісся мають істотну різницю за вмістом 

мікроелементів. Найбільше в зеленій масі кормових рослин з кормової 

сівозміни містилося заліза та марганцю, який прискорює утворення 

хлорофілу у рослинах, стимулює дихання, посилює синтез 

аскорбінової кислоти, бере участь в обміні жирів. Люпин кормовий 

нагромаджує максимальну кількість марганцю. Вміст його в рослинах 

у фазі бутонізації за органо-мінеральної системи удобрення становив 

238 мг/кг, цвітіння 237, зелених бобів – 170, сизих бобів – 162 мг/кг 

сухої речовини. Із старінням рослин люпину спостерігається 

зменшення вмісту марганцю в сухій речовині його зеленої маси. 

Багато марганцю міститься в листках кормових буряків – 163–186 

мг/кг, в коренеплодах менше – 63–68 мг/кг. В інших кормових 

культурах вміст його був значно менший. Так, в зеленій масі 

конюшино-тимофіївкової суміші вміст марганцю залежав від року 

використання травостою, укосу, фази росту і розвитку рослин, а також 

системи удобрення. У травостої першого року використання вміст 

його становив 36–78 мг/кг,  другого – 56–94 мг/кг, на що більше 

впливає ботанічний склад травосуміші. У траві першого укосу  
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першого року використання вміст його складав 56–58 мг/кг, другого – 

36–78 мг/кг. У сухій речовині зеленої маси цієї травосумішки першого 

укосу другого року використання містилося більше марганцю (64–94 

мг/кг), ніж другого укосу (56–88 мг/кг сухої речовини). 

Спостерігається зменшення вмісту марганцю за органічної системи 

удобрення – 56–85 мг/кг проти 63-94 мг/кг за органо-мінеральної. 

Чітко помітне зменшення вмісту марганцю у фазі цвітіння порівняно з 

бутонізацією. 

У зеленому кормі кукурудзи вміст марганцю у період викидання 

волоті – молочно-воскової стиглості знаходиться у межах від 29 до 74 

мг/кг. Вико-вівсяна сумішка нагромаджує марганцю при двох 

системах удобрення від 40 до 61 мг/кг сухої речовини, причому 

найбільша кількість його припадає на початок цвітіння, у фазі повного 

цвітіння вміст його знову зменшується. Озиме жито на зелений корм у 

фазу виходу в трубку містить 34–43 мг, в період колосіння – 46–54 

мг/кг сухої речовини. 

Впродовж вегетаційного періоду жито озиме на зерно засвоює 

різну кількість поживних речовин, що залежить від стану рослин, 

погодних умов, ґрунтових факторів та прийомів вирощування. 

Проведені нами дослідження свідчать, що основна і побічна продукція 

озимого жита має також істотну різницю за вмістом мікроелементів. 

Найбільше заліза та марганцю міститься в зерні та соломі. Результати 

досліджень показали, що за обох систем удобрення солома 

нагромаджує більше цього елементу, ніж зерно. Зерно озимого жита 

містить 22–24 мг/кг, солома – 29–37 мг/кг сухої речовини. Зелена маса 

післяжнивних посівів редьки олійної містить 31–41 мг/кг марганцю. У 

період бутонізації нагромаджується більша кількість цього елементу, 

ніж у фазі цвітіння.  

Залізо має в організмі тварин фізіологічне значення, яке полягає 

в тому, що воно входить до складу гемоглобіну і деяких дихальних 

ферментів. Наслідки наших досліджень  свідчать, що вміст заліза в 

різних кормових культурах, вирощених на дерново-підзолистих 

ґрунтах, знаходиться у межах від 47 до 194 мг/кг сухої речовини. В 

зелених кормах із злакових культур (озиме жито, кукурудза на силос) 

міститься заліза від 60 до 109 мг/кг, із зернових бобових культур 

(люпин кормовий) – від 65 (сизі боби) до 104 мг (бутонізація). У 

зеленій масі однорічних злаково-бобових трав (вико-вівсяна сумішка) 

міститься більше заліза (85–100 мг), ніж  багаторічної сумішки 

конюшини з  тимофіївкою  другого року використання (47–90 мг/кг). В 

зеленій масі редьки олійної вміст його становить 85–123 мг/кг, в зерні 

озимого жита –  46-74 мг/кг сухої речовини.  
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Мідь є важливим елементом живлення для росту і розвитку 

кормових рослин. Цей елемент також може мати дві функціональні 

властивості, дві сторони дії – позитивну і негативну. У ґрунтах 

Житомирського Полісся вміст рухомих форм міді в шарі ґрунту 0 – 20 

см коливається від 0,75 до 0,92 мг/кг, валових – від 12 до 17 мг/кг 

ґрунту. Різні культури виносять з урожаєм 7,3–52,5 г/га міді. При 

нестачі її рослини хворіють і гинуть ще до плодоношення. У тварин 

мідь вбирається печінкою, якщо її бракує в кормах, вони хворіють на 

лизуху. Цей елемент широко представлений в різних природних 

кормах, він міститься в них як у вільному іонному,  так і зв‘язаному 

стані. Найважливішою функцією міді для тварин є участь у 

кровотворенні, чим прискорюється синтез гемоглобіну. Входячи до 

складу гормонів, мідь впливає на ріст, розвиток, відтворення, обмін, 

фагоцитарну активність лейкоцитів. Вміст у кормах міді визначається 

в основному її запасами в ґрунті. Вчені стверджують, що бобові 

рослини і різнотрав‘я багатші на мідь, ніж злакові. З віком вміст міді в 

рослинах зменшується.  Наші досліди свідчать, що різні кормові 

рослини нагромаджують неоднакову кількість міді. Зокрема, різняться 

багаторічні трави першого року використання і кукурудза. У травостої 

другого року використання спостерігається зниження вмісту міді, що 

пояснюється зміною його ботанічного складу. Через нестачу міді 

проходить сильніше кущення рослин, підсихання і пожовтіння 

кінчиків листків, затримується формування генеративних органів і 

розвивається пустозерність колосу.  

Цинк є не менш важливим мікроелементом, який покращує 

інтенсивність дихання і швидкість окисно-відновних процесів, що 

підвищує фотосинтез навіть в умовах високої температури і нестачі 

вологи. Він виконує важливі функції в метаболізмі кормових рослин. 

Рівень цинку, що знижує врожай  або висоту рослин на 5–10 %, 

вважається токсичним і складає для вівса 435–725 мг/кг, для 

конюшини – 210–290,  для буряків 240–275. В той же час, відомі 

рослини, які мають властивості концентрувати цинк, наприклад 

хрестоцвіті – до 5400–13650 мг/кг. У кормових рослинах вміст цинку 

коливається від 15 до 22 мг/кг сухої речовини, а винос з урожаєм  

різних культур – від 75 до 188 г на 1 га. У цинку досить широкий 

спектр фізіологічного впливу на організм тварин. Будучи тісно 

зв‘язаний з ферментами, гормонами і вітамінами, він значно впливає 

на основні життєві процеси: кровотворення, ріст і розвиток організму, 

обмін вуглеводів, білків і жирів, енергетичний обмін, вміст цинку в 

кормах коливається від 30 до 230 мг/кг сухої речовини корму.  

Наслідки наших досліджень співзвучні з даними наукової 
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літератури щодо вмісту цинку в сільськогосподарських культурах, але 

й мають деякі відмінності. Всі досліджувані кормові культури 

різняться за вмістом цього мікроелементу, хоча можна стверджувати 

про порівняно невисоку забезпеченість ним кормів в умовах дерново-

підзолистих ґрунтів Житомирського Полісся. Так, в зеленій масі 

конюшино-тимофіївкової сумішки першого року використання в 

першому укосі міститься від 14,2 до 17,9 мг/кг цинку, в другому укосі 

– від 16,6 до 36,3 мг/кг.  Аналогічна залежність  відмічена і в травостої 

другого року використання: у першому укосі – від 14,5 до 24,7, 

другому – від 17,1 до 53,8 мг/кг сухої речовини. Суттєвого впливу 

системи удобрення на вміст цинку в зеленій масі багаторічних трав не 

спостерігалося. 

Зелена маса силосної кукурудзи  незалежно від фази вегетації 

містить від 13,1 до 32,4 мг/кг цинку.  Озиме жито на зелений корм при 

збирані у фазі виходу в трубку незалежно від удобрення містить 11,8–

13,6 мг/кг, колосіння – 11,4–14,9 мг/кг сухої речовини. За органічної 

системи удобрення його вміст у фазі виходу в трубку становив 11,8 

мг/кг, колосіння – 11,4 мг/кг, органо-мінеральної відповідно – 13,6 і 

14,9 мг/кг; вміст у  зерні відповідно 18,7 і 17,0 мг/кг, у соломі 8,2–6,1 

мг/кг сухої речовини. У коренеплодах буряків кормових вміст цинку 

становить 23,8–24,7 мг/кг, а в гичці 21,1–26,9 мг/кг сухої речовини. 

Вміст його в зеленій масі редьки олійної у фазі бутонізації становить 

23,3-32,2 мг/кг, цвітіння – 25,8-29,8 мг/кг сухої речовини, а  в рослинах 

вико-вівсяної сумішки  у період цвітіння за органо-мінеральної 

системи удобрення становить 24,6-59,3 мг/кг, органічній – 17,4–48,5 

мг/кг. Зелена маса люпину кормового містить  більше цинку у ранній 

період. Так, у фазі бутонізації його вміст становить 26,8–34,0 мг/кг, 

сизих бобів 20,2–20,4 мг/кг сухої речовини.  

Брак кобальту в кормах знижує продуктивність тваринництва. 

При цьому зменшується приріст живої маси, надої молока від корів, а 

за гострого браку цього елемента тварини хворіють на сухотку 

(акобальтоз). У кормових рослинах вміст його коливається від 0,01 до 

0,6 мг/ кг сухої речовини. Кобальт у рослинах підвищує вміст 

крохмалю, підсилює біосинтез білку, сприяє збільшенню вмісту 

аскорбінової кислоти. Найбільше кобальту в наших дослідах містила 

зелена маса редьки олійної (1,8–2,5мг), також листя кормових буряків 

– 3,4–4,2 мг/кг сухої речовини, найменше зерно озимого жита – 0,4–0,5 

мг, зелена маса кукурудзи – 0,8–0,9 мг/кг сухої речовини. У деяких 

кормових культур спостерігається підвищення вмісту кобальту за 

органо-мінеральної системи удобрення (вико-вівсяна сумішка, редька 

олійна, озиме жито на зелений корм). 
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Свинець відносять до найбільш поширених і токсичних 

забруднювачів навколишнього середовища. За даними АН України 

(1993), у ґрунтах Полісся вміст свинцю складає 15 мг/кг. У ґрунти він 

надходить також з мінеральними добривами. Вміст свинцю в 

ґрунтоутворюючих породах Полісся складає 5,2–10,0 мг/кг. Природні 

рівні вмісту свинцю у кормових рослинах знаходяться в межах 0,1–

10,0 мг/кг сухої маси. Фонові рівні вмісту цього елементу в кормових 

культурах складають у середньому для трав 2,1 мг/кг, з них для 

конюшини – 2,5 мг/кг. У невеликих кількостях він підвищує вміст 

крохмалю, прискорює проростання насіння, а надмірне внесення може 

призвести до загибелі рослин. 

Кадмій – надзвичайно токсичний і найбільш небезпечний 

елемент, який рослини можуть поглинати з гpунту. Він відноситься до 

рідких, розсіяних елементів, міститься у вигляді ізоморфних домішок в 

багатьох мінералах.  Кадмій має високу рухомість, швидко 

засвоюється рослинами і нагромаджується в їх вегетативній масі. У 

харчуванні людини і годівлі тварин кадмій представляє собою 

кумулятивну отруту, тому його вміст в харчових і кормових ланцюгах 

вивчається досить детально. Середній його вміст у злакових лежить в 

межах від 0,013 до 0,22 мг/кг; травах – від 0,07 до 0,27 мг/кг, бобових 

культурах – від 0,08 до 0,28 мг/кг [4, 9, 11]. 

Нами встановлено, що різні кормові культури мають 

неоднакову здатність засвоювати важкі метали. Так, біомаса редьки 

олійної нагромаджує найбільше кадмію – 0,18-0,21 мг/кг. В інших 

кормових культурах його вміст не перевищує 0,06 мг/кг. Концентрація 

свинцю в рослинах становить від 0,5 до 2,7 мг/кг. Вміст солей важких 

металів у зерні та соломі озимого жита коливається  у межах: кадмію – 

від 0,02 до 0,10 мг/кг, а свинцю – від 0,5 до 0,8 мг/кг, що не перевищує 

допустимі норми і свідчить про екологічну чистоту основної і побічної 

продукції цієї культури.  

Дослідження свідчать, що кормові рослини, завдяки своїй 

вибірковій здатності, поглинають важкі метали по-різному. За 

здатністю до накопичення кадмію їх можна розділити на 3 групи: до 

першої групи відносяться рослини з низьким вмістом елементу – 

багаторічні трави, вико-вівсяна сумішка, озиме жито на зерно та 

зелений корм; до другої – із середнім вмістом його –  кукурудза на 

силос, солома озимого жита, кормові буряки; до третьої – із високим 

вмістом – гичка кормових буряків, редька олійна, люпин кормовий 

(табл. 2). 
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Таблиця 2.  

Розподіл кормових культур кормової  сівозміни Полісся 

за рівнем  накопичення елементів важких металів 

 

Елементи 
Кормові культури (зелена маса, зерно, солома, 

коренеплоди, гичка) 

Cd 

кормові буряки (гичка) > люпин кормовий (зелена маса) > 

редька олійна > кормові буряки (коренеплоди) > кукурудза на 

силос > озиме жито (солома) > вико-вівсяна сумішка (зелена 

маса), сумішка  конюшини з тимофіївкою першого та другого 

років використання (зелена маса) > озиме жито 

 (зелена маса, зерно) 

Pb 

кормові буряки (гичка) > люпин кормовий (зелена маса) > 

редька олійна, вико-вівсяна суміш (зелена маса) > багаторічні 

трави (зелена маса) > кукурудза на силос > озиме жито 

(зелена маса, зерно, солома), кормові буряки ( коренеплоди) 

Zn 

вико-вівсяна суміш (зелена маса) > багаторічні трави (2-й 

укіс) > люпин кормовий, редька олійна > кормові буряки 

(коренеплоди, гичка) > кукурудза на силос > багаторічні 

трави (1-й укіс) > озиме жито (зерно) > озиме жито (зелена 

маса) > озиме жито (солома) 

Cu 

багаторічні трави (зелена маса, 2-й укіс) > кормові буряки 

(коренеплоди, гичка) > багаторічні трави (зелена маса, 1-й 

укіс), люпин кормовий (зелена маса) > вико-вівсяна суміш 

(зелена маса), озиме жито (солома) > редька олійна (зелена 

маса), озиме жито (зелена маса, зерно) > кукурудза на силос 

(зелена маса) 

 

Вивчення динаміки нагромадження мікроелементів та солей 

важких металів у кормах дає змогу встановити екологічну чистоту корму і 

прогнозувати ефективність їх використання організмом тварин. 

Застосування органічної та органо-мінеральної систем удобрення в 

кормовій сівозміні Полісся з розрахунку 20 т/га гною або 10 т/га гною + 

еквівалентна кількість мінеральних добрив на один гектар сівозмінної 

площі забезпечує не лише високу продуктивність кормових культур, а й їх 

мінеральний склад. Вміст мікроелементів та солей важких металів у 

кормових рослинах у цьому регіоні не перевищує ГДК.  
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ДО ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

БІОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

В.С. Таргоня, д. с.-г. н., М .Л. Новохацький, к. с.-г. н. 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 

Державна політика у сфері виробництва та обігу органічної 

продукції (сировини) спрямована на створення сприятливих умов для: 

– розвитку конкурентоспроможного, високоефективного 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101316
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101316
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ведення сільського господарства за допомогою виробництва 

органічної продукції (сировини); 

– збільшення експорту органічної продукції; 

– розвитку внутрішнього ринку органічної продукції та 

задоволення потреб споживачів в асортименті органічної продукції [1]. 

Контроль якості кінцевого органічного продукту достатньо 

вартісна процедура, яка передбачає використання новітнього 

вимірювального обладнання, реактивів тощо. В Європейському союзі 

для контролю за дотриманням вимог біологічного виробництва 

використовують контроль банківських рахунків власників 

біовиробництв на предмет придбання засобів хімізації 

сільськогосподарського виробництва. Вважається, що якщо 

агрохімікати не купують, то й не використовують. Проте реалії нашого 

вітчизняного сільськогосподарського виробництва поки що не 

дозволяють з достатньою долею ймовірності використовувати таку 

процедуру. Таким чином, наразі виникла потреба у забезпеченні 

контролю за дотриманням вимог біологічного виробництва достатньо 

простими, дешевими, а головне достовірними, методами потокового 

контролю за дотриманням достатньо жорстких вимог біологічного 

виробництва продуктів харчування. 

Крім того, проведений американськими фахівцями вибірковий 

контроль біологічної продукції, задекларованої як біологічна, 

засвідчив, що майже 40% такою не є. Мова йде скоріше про 

торгівельний тренд, ніж про дійсно якісну та безпечну продукцію. У 

таких умовах жорсткої конкуренції наш національний виробник 

потребує відповідного ефективного методичного забезпечення, як для 

підсилення експортного потенціалу і зменшення залежності від 

зовнішньої вартісної експертизи, так і для забезпечення ефективного 

виробництва біологічної продукції для власного споживання.  

Крім того, встановлена вимога національного законодавства 

стосовно перехідного періоду до біологічного виробництва (п‘ять 

років) проти трьох років у країнах ЄС знову ж таки ставить 

вітчизняного виробника в несприятливі умови. Тому є потреба у 

виборі або розробленні простих доступних та достовірних методів 

екологічної експертизи, а також оцінці реальної придатності угідь до 

біологічного виробництва. Бажано, що б такі методи були доступні 

широкій громадськості. 

Мета досліджень – вибір відповідних показників екологічної 

експертизи, які відповідають таким вимогам: відносна простота та 

доступність у відборі проб; відсутність потреби у дорогому 

лабораторному обладнанні, витратних матеріалах та реактивах; 
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високий рівень достовірності прогнозування забезпечення 

ефективного біологічного виробництва. 

Оцінку екологічного стану сільськогосподарських угідь 

проведено з використанням високочутливих екзогенних і ендогенних 

біоіндикаторів і цитогенитичних методів досліджень (Горова А.І., 

1997) [2]. 

На основі проведеного аналізу усієї гами екологічних 

показників нами було обрано та апробовано достатньо, як на наш 

погляд, достовірні та прості у розумінні та визначенні показники. 

Результати цитологічних досліджень з визначення екологічного стану 

довкілля та мутагенності зразків ґрунту наведено в таблицях 1 і 2. 

 

Таблиця 1  

Біоіндикація загальної токсичності території 

за стерильністю пилку рослин-біоіндикаторів 

 

Біоіндикатор Стерильність пилку, % УПП 

Мак дикий 16,5 ± 1,70 0,39 

Сокирки польові 10,6 ± 0,97 0,33 

Осот рожевий 6,30 ± 0,76 0,19 

Ромашка польова 3,30 ± 0,56 0,33 

Кульбаба лікарська 3,50 ± 0,58 0,32 

Берізка польова 5,20 ± 0,40 0,24 

Фіалка трьохколірна 8,60 ± 0,89 0,26 

Еспарцет віколистний 8,80 ± 0,89 0,27 

Гречка звичайна 10,4 ± 0,96 0,18 

Мильнянка лікарська 21,2 ± 1,29 0,40 

Гіпсофіла пучкова 8,30 ± 0,87 0,25 

Суріпиця звичайна 1,00 ± 0,30 0,03 

п = 12  сер. 0,26 

 

Наведені дані свідчать про те, що значення стерильності пилку 

рослин, які ростуть на території, що тестується, змінюються від 1,0 до 

21,2%, а вирахувані за ними умовні показники пошкодженості 

біооб‘єктів з обліком їх чутливості до дії шкідливих екологічних 

факторів – від 0,03 до 0,40. Середнє значення інтегрального показника 

пошкодженості біосистеми склало 0,26. Це свідчить про те, що в 

регіоні досліджень рівень пошкодженості біосистем – «нижче 

середнього», їх стан і стан середовища за токсичним фоном –

«насторожуючий», а екологічна ситуація оцінюється як «задовільна». 
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Дані про зміни значень частоти хромосомних аберацій в 

клітинах індикаторної культури (цибуля-батун), вирощеної на зразках 

ґрунтів, відібраних по варіантах досліду, свідчать про те, що їх 

мутагенна активність змінюється від 1,83 до 5,47%, а значення частоти 

хромосомних аберацій – 0,01-0,21.  

Таким чином, досліджувані зразки ґрунту мають задовільний 

екологічний стан, про що свідчать низькі рівні токсичності та 

мутагенності, які були установлені методами біоіндикації за 

цитогенетичними показниками. 

Таблиця 2  

Біоіндикація загальної токсичності  

та мутагенності ґрунтів за варіантами досліду 

 

Найменування показника Значення показника 

Час після використан-ня 

агрохімікатів, роки 
1 2 3 4 5 

Мітотичний індекс, ‰ 
152,0 ± 

15,0 

129,0 ± 

13,0 

128,0 ± 

13,0 

109,0 ± 

11,0 

98,0 ± 

9,0 

Частота хромосомних 

аберацій, % 

5,47 ± 

0,72 

3,40 ± 

0,57 

3,67 ± 

0,51 

2,33 ± 

0,31 

1,83 ± 

0,42 

Мітотичний індекс, УПП 0,42 0,31 0,12 0,11 0,00 

Частота хромосомних 

аберацій, УПП 
0,21 0,1 0,06 0,04 0,01 

 

Шляхом кібернетичного симулювання, використовуючи резуль- 

тати досліджень біотестів різних за часом обмеження використання 

агрохімікатів (їх повна відсутність або заміна на біотехнологічні 

альтернативи) нами розроблено наближений прогноз періоду переходу 

до можливого біологічного виробництва на дослідних полях. В якості 

еталонних було взято землі урочища Гопаца, які останні 30 років було 

вилучено з інтенсивного обробітку. За допустиму межу було взято 

значення шкали оцінки екологічного стану об‘єктів навколишнього 

середовища за токсико-мутагенною ситуацією (Горова А.І., 1997). 

Побудовані прогностичні математичні моделі наведено на рис. 1 і 2. 

Як свідчать результати досліджень (рис. 1 і 2), вже через 2-3 

роки припинення використання агрохімікатів або перехід на 

використання їх біотехнологічних альтернатив дозволяє досягти 

найбільш жорстких вимог щодо екологічного благополуччя. Це можна 

пояснити не тільки і стільки високою агрокультурою дослідних полів, 

а й дефіцитом в останні роки мінеральних добрив та пестицидів, що 

вимагало пошуку альтернатив. 
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Рис. 1 – Залежність мітотичного індексу 

від часу припинення використання агрохімікатів 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2 – Залежність частоти хромосомних аберацій від часу 

припинення використання агрохімікатів (а – УПП; б – в %) 

 

Оцінка екологічного стану сільськогосподарських угідь з 

використанням високочутливих екзогенних і ендогенних 

біоіндикаторів і цитогенитичних методів досліджень на практиці 

дозволяє однозначно визначити придатність конкретних земель для 

вирощування біологічної продукції, а також виявити порушення 

технологій та скласти прогноз можливості подальшого використання. 



 111 

Матеріали досліджень можуть бути використані для подальшої 

розробки методики екологічної експертизи агротехнологій, 

акредитування конкретних агропідприємств на право біологічного 

виробництва. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАХИСТУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ВІД ШКІДЛИВИХ 

ОРГАНІЗМІВ В БІОЛОГІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ 

 

Немерицька Л. В., к.б.н., доцент кафедри захисту рослин ЖНАЕУ 

Ющенко Л. П., к.с.-г.н., доцент  

кафедри ентомології ім. проф. М. П. Дядечка 

Дрозд П. Ю., асистент кафедри фізіології,  

біохімії рослин та біоенергетики 

Сахненко Д. В., Трохименко А. О.,аспіранти 

НУБіПУкраїни 

 

В 2010–2015 роках розроблені і впроваджені у виробництво 

екологічно обґрунтовані технології, які складені за оптимальними і 

взаємопов‘язаними органiзацiйно-господарськими, агротехнічними, 

меліоративними та спеціальними захисними заходами, що спрямовані 

на ефективне використання ґрунтів, зберігання i підвищення їх 

родючості, а також вирощування екологічно чистих високих i сталих 

врожаїв зернових, технічних та інших сільськогосподарських культур. 

Першочерговим є, застосування науково-обґрунтованих 

сівозмін, зокрема, короткої ротації, що створює умови для росту і 

розвитку пшениці озимої, ріпаку озимого, соняшнику, ячменю, 

кукурудзи, сої та нуту. При цьому досягається найефективніше 

використанням системи добрив, в першу чергу рідких мінеральних 

добрив і сумішей захисно-стимулюючих речовин, а також сидератів 

для контролю чисельності шкідників, хвороб рослин і бур‘янів. За 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/191-19/paran470#n470
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результатами багаторічних досліджень нами уточнені механізми 

оцінки і сучасних сівозмін у формуванні популяцій шкідливих 

організмів і розроблені математичні моделі їх структур, що є 

актуальним для прогнозування і своєчасного застосування спеціальних 

і профілактичних захисних заходів у господарствах усіх форм 

власності. 

Відмічено, що основні форми інновації в системах вирощування 

сільськогосподарських культур доцільно впроваджувати у 

виробництво з оцінкою негативного прямого чи непрямого впливу і 

аналізу щодо поглинальної здатності навколишнього середовища, а 

також негативного впливу на благополуччя людини або екологічні 

системи агроценозів. Нами запропоновані моделі аналізу таких змін 

структур ценозів із визначенням багаторічної закономірності 

формувань агробіоценозів. При цьому першочерговим є , оцінка 

механізмів циклічності в агроценозах. Так при багаторічній 

повторюваності масових розмножень процес розвитку й 

функціонування популяцій розглядається як закономірний, 

синхронізований із змінами погоди й клімату, що визначають 

енергетичні ресурси – врожайність сільськогосподарських культур й 

просторово-часову структуру (організацію) популяцій. Це доцільно 

враховувати при розробці і впровадженні у виробництво екологічно 

обґрунтованих систем землеробства в господарствах усіх форм 

власності. 

Так, особливого значення набувають науково-обґрунтовані 

прогнози і в першу чергу – багаторічні. Зокрема, прогнози динаміки 

популяцій як, ймовірне підтвердження їх стану на п‘ять і більше років. 

Ці прогнози призначені для обґрунтування програм планування 

обсягів виробництва засобів захисту рослин, їх поповнення та 

вдосконалення, корегування технологій вирощування культур та 

вдосконалення служби захисту рослин. В роки спостережень 

розроблені нами математичні моделі цих прогнозів сприяли прогнозу 

масового розмноження шкідників і строків наступних спалахів появи 

шкідливих організмів. Відмічено, що внутрішньовидові та міжвидові 

відносини не обмежували ріст чисельності популяції та розширення 

територій, які ними заселялися, що пояснювалось змінами погодних 

факторів. Досліджені популяції окремих шкідливих видів, зокрема, 

представники ряду двокрилі мали підвищену стійкість до засобів 

захисту рослин контактної дії і проявили пластичність до впливу 

фізичних чинників навколишнього середовища. Таким чином, 

основою створення багаторічних прогнозів є теорія динаміки 

популяцій і особливості біології та екології шкідливих організмів в 
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умовах сучасного ведення рослинництва.  

В основі біологізації систем землеробства є науково-

обгрунтоване ведення рослинництва із застосовуванням моделей 

формувань агробіоценозів. Особливої уваги заслуговує комплексна 

оцінка факторів, що сприяють їх розвитку й функціонуванню за 

визначеними нами предикторами прогнозу масових розмножень і 

розвитку шкідливих організмів як у часі так і в просторі. Новітні 

моделі призначені для обґрунтування біологічного землекористування 

із контролем шкідливих організмів на видовому і популяційному 

рівнях, а також планування обсягів виробництва засобів захисту 

рослин. При цьому визначені показники комплексної оцінки 

фізіологічного стану популяцій, що сприяють оптимізації систем 

захисту рослин в нових еко-біологічних системах і технологіях 

вирощування сільськогосподарських культур за моделями сигналізації 

появи, розмноження та розвитку шкідливих організмів в конкретних 

ґрунтово-кліматичних зонах України.  

 

 

МІКРОБІОРТА НАСІННЯ СОЇ  

ЗА ОРГАНІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

 

В. І. Сагановська н. с. 

О.М. Стєрлікова с.н.с,. к.б.н 

Інститут агроекології і природокористування НААН 

 

Зі збільшенням площ під посівами сої  з кожним роком насіння 

різних сортів характеризується поступовим збільшенням ураженості 

хворобами [7,8]. Причиною високої заселеності зерна грибами можуть 

бути порушення технології вирощування рослин та його зберігання [6]  

Ряд науковців [5]  відмічають, що за інтенсивної технології 

вирощування відбувається  накопичення специфічних для сої 

збудників хвороб, це в свою чергу призводить до інтенсивного 

використання фунгіцидів. Під час вирощування культури за  

органічною технологією це є неприйнятним.  

Провідним фактором біоконтролю фітопатогенного фону в 

агрофітоценозах є сорти рослин, що характеризуються різним рівнем 

сприйнятливості до фітопатогенних грибів. За даними багаторічних 

наукових досліджень Лабораторії біоконтролю агроекосистем 

Інституту агроекології і природокористування встановлено, що за умов 

традиційних технологій деякі сорти і гібриди культурних рослин 

здатні істотно збільшувати чисельність фітопатогенних мікроміцетів в 
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агрофітоценозах, що значно погіршує екологічну безпеку рослинної 

продукції [3]. Тому метою наших досліджень було визначення спектру 

фітопатогенних мікроміцетів на насінні різних сортів сої за 

органічного виробництва. 

Матеріали і методи дослідження. Досліди проводили на базі 

лабораторії біоконтролю агроекосистем Інституту агроекології і 

природокористування НААН. Для дослідження використовували п‘ять  

сортів сої вітчизняної селекції з колекційного матеріалу Сквирської 

дослідної станції органічного виробництва ІАП НААН: Легенда, 

Сузір‘я (ННЦ Інституту землеробтва НААН),  Білявка, Аннушка,  

Мавка (ПП НСНФ «Соєвий Вік»). Ендофітні мікроміцети насіння 

виділяли на середовищі  Чапека. Насіння попередньо дезинфікували  

96% етиловим спиртом та промивали стерильною водою, просушували 

між шарами стерильного фільтрувального паперу. Посіви 

культивували за температури +25◦ С протягом 14 діб [2]. 

Ідентифікацію грибів проводили за допомогою тимчасових препаратів, 

користуючись світловим електронним мікроскопом. Для визначення 

родової належності грибів використовували вітчизняні та зарубіжні 

визначники [1,4,9]. 

Результати досліджень. В результаті проведених досліджень 

виявлено значне ураження насіння сої  мікроміцетами – 62 % від 

загальної кількості насіння. Визначено представників 6 родів 

мікроміцетів, а саме Penicillium, Aspergillus, Nigrospora, Fusarium, 

Alternaria, Chaetomium (табл 1).  

Таблиця 1 

Ендофітна мікобіота насіння сої 

 

№ 

п/п 

Рід 

мікроміцетів 

Сорти 

Легенда Сузір‘я Білявка Аннушка Мавка 

1 Penicillium Частота трапляння % 

56 50 48 39 76 

2 Nigrospora - 4 1 6 1 

3 Fusarium - 1 1 - - 

4 Aspergillus - - 2 3 5 

5 Alternaria 6 1 2 3 2 

6 Chaetomium - - - - 1 

 

Найбільше видове різноманіття мікроміцетів спостерігали на 

насінні сорту Мавка, найменше на насінні сорту Легенда, відповідно 6 

та 2 види.  Гриби роду Penicillium мають високу частоту трапляння від 

39% на насінні сорту Аннушка до 76% на насінні сорту Мавка. Частота 
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трапляння інших видів була порівняно не високою і складала від 1 до 6 

% від загальної кількості ураженого насіння. Представники роду 

Fusarium зустрічалися на насінні сортів Сузір‘я та Білявка в незначній 

кількості: 1% від загальної кількості ураженого насіння. 

Виявлені мікроміцети можуть наносити значну шкоду і 

проявлятися на різних етапах росту і розвитку рослини: від 

проростання насіння до повної стиглості. Хоча повної загибелі посівів 

сої від ураження хворобами не спостерігається, шкідливість їх 

надзвичайно висока, і проявляється у недоборі урожаю та якості зерна. 

При органічному виробництві якість продукції має першочергове 

значення. Відомо, що представники родів Penicillium, Aspergillus,, 

Fusarium, Alternaria здатні утворювати токсини, які є небезпечними для 

здоров‘я людини і тварин, тому в подальшому  необхідна 

ідентифікація видів представників цих родів,  та вивчення їх взаємодії 

з рослинами сої. 

Відомо, що пригнічення автохтонної корисної мікробіоти часто 

супроводжується збільшенням чисельності фітопатогенних видів 

мікроорганізмів. Порушення процесів саморегуляції мікобіоти в 

агрофітоценозах призводить до збільшення чисельності 

фітопатогенних мікроміцетів та підвищення їх агресивності. В умовах 

органічного виробництва пошук сортів культурних рослин, зокрема  

сої, здатних певною мірою регулювати чисельність фітопатогенів в 

агрофітоценозі є актуальною проблемою. Тому в майбутніх 

дослідженнях планується  встановити роль сорту  в регуляції екто- і 

ендофітної  мікобіоти  за органічної технології вирощування сої. 
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Бульби картоплі широко використовуються у харчових, 

технічних, кормових і лікувальних цілях. У них може міститься до 

25 % вуглеводів, близько 2 % повноцінних білків, 0,3 % жирів, а також 

набір мікроелементів і вітамінів (зокрема, вітамін С) [1, 2]. 

Забезпечення бульб картоплі поживними речовинами створює 

оптимальні умови для розвитку шкідливих організмів грибного, 

бактеріального, вірусного та фітогельмінтного походження, що 

призводять до погіршення якості та зниження урожайності бульб 

картоплі [2, 4]. 

Серед грибних хвороб картоплі найбільш шкодочинною, що 

уражує практично усі органи рослини та може призвести до 100 % 

втрати урожаю, є фітофтороз. Найвищу ефективність проти 

фітофторозу картоплі наразі мають синтетичні препарати, проте 

використання настоїв фітонцидних рослин набуває все більшого 

поширення у системі біологічного захисту рослин від хвороб [1, 4]. 

Більшість рослин, що містять фітонциди, у тій чи іншій мірі негативно 

діють на збудників хвороб. Тому метою наших досліджень 

передбачалось визначення ефективності настоїв лікарських рослин 

проти фітофторозу картоплі. Дослідження проводились протягом 

2013–2015 рр. в умовах СФГ «Жерм» Радомишльського району 

Житомирської області. Використовували три середньоранньостиглі 
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сорти картоплі іноземної селекції: Лабадія, Ред Скарлет, Романо. 

Досліди закладали згідно з «Методикою випробування і застосування 

пестицидів» [3, 5]. Розмір дослідної ділянки – 25 м² у триразовій 

повторності. У дослідженні використовували 10 %-ві настої цибулі 

городньої, часнику городнього, нагідок лікарських [4]. Перше 

обприскування проводили при появі перших симптомів хвороби, друге 

– через 14 днів після першого. У контрольному варіанті обприскування 

проводили водою [3, 5].  

Внаслідок проведених досліджень виявлено, що застосування у 

період вегетації настоїв лікарських рослин на сортах іноземної селекції 

сприяє зниженню ураження вегетативної маси картоплі збудником 

фітофторозу. Зокрема, двократне застосування 10 %-вих настоїв 

лікарських рослин на сорті Лабадія сприяло зниженню ураження 

вегетативної маси рослин картоплі фітофторозом на кінець 

вегетаційного періоду у 1,2–1,6 рази. Також позитивний результат 

отримано і по сортах Ред Скарлет та Романо. На початку природного 

відмирання бадилля ураження цих сортів фітофторозом було меншим 

у 1,1–1,4 рази, порівняно із контрольним варіантом. Найкращий 

результат серед досліджуваних настоїв рослин по усіх сортах 

отримано при застосуванні настою часнику городнього, який сприяє 

зниженню ураження листя рослин картоплі збудником фітофторозу Ph. 

іnfestans в 1,4–1,6 раза, порівняно з контролем.  

Застосування настоїв фітонцидних рослин не лише сприяло 

зменшенню ураження рослин картоплі фітофторозом під час вегетації, 

а й підвищенню врожаю бульб. За використання настоїв фітонцидних 

рослин було отримано приріст врожаю залежно від сорту у межах 0,9–

3,5 т/га. Приріст врожаю бульб картоплі відносно контролю за 

використання настоїв лікарських рослин у сорту Лабадія становив 

10,7–23,1 %, сорту Ред Скарлет – 4,8–19,7 %, сорту Романо – 3,6–

17,1 %, що свідчить про ефективність застосування фітонцидних 

препаратів. 

Найвищий приріст урожаю по усіх варіантах досліду отримано 

за двократного використання у період вегетації 10 %-ого настою 

часнику городнього. Використання вказаного настою дозволяє 

підвищити урожайність бульб досліджуваних сортів на 17,1–23,1 %, 

порівняно з контрольним варіантом. Отже, використання 10 %-ого 

настою часнику городнього у системі захисту картоплі від 

фітофторозу дозволяє знизити ураження рослин картоплі у період 

вегетації у 1,4–1,6 рази та підвищити урожайність бульб на 1,9–

3,5 т/га.  

Тому використання настоїв фітонцидних рослин сприяє не лише 
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зниженню ураження картоплі фітофторозом, але й дає можливість 

отримати екологічно безпечну продукцію картоплярства.  
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Основні концепції органічного виробництва передбачають 

екологізацію та біологізацію землеробства зі збереженням високого 

рівня рентабельності. Збільшення обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції потребує не лише впровадження 

суперінтенсивних технології на підставі внесення високих норм 

мінеральних добрив та інтегрованих систем захисту новітніми 

пестицидами, а й запобігання всім ризикам, зумовленими такими 

умовами господарювання. Альтернативою успішного вирішення ряду 

технологічних, економічних і екологічних проблем вирощування 

овочів є використання різного плану біопрепаратів – для насичення 

ґрунту корисною біотою і захисту рослин [1]. 
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Розробка і впровадження екологічно-безпечних способів 

підвищення урожайності овочевих рослин сприяють розширенню 

асортименту їх вирощування. Останніми роками зростає попит на 

цибулю порей і збільшення обсягів виробництва цієї овочевої рослини 

забезпечуватиме вітчизняних і зарубіжних споживачів високоякісною 

вітамінною і дієтичною продукцією. Одним із перспективних заходів 

підвищення продуктивності порею є інокуляція рослин корисними 

асоціативними бактеріями. Наприклад, у дослідженнях О.Н. Волкової 

внесення азотфіксуючих бактерій збільшувало урожайність цибулі 

порей на 25-55% [2]. 

Метою наших досліджень була агробіологічна оцінка впливу 

біопрепарату Біокомплекс-БТУ (виробництва БТУ-центр, м. Ладижин) 

залежно від способу його внесення на ріст, розвиток і урожайність 

цибулі порей сортів Бартек і Колумбус. Протягом 2015 р. досліджувані 

рослини тричі (з інтервалом 25 діб) підживлювали коренево (поливом) 

і позакоренево (обприскуванням листків сумісно з Липосамом) 

розчином Біокомплексу-БТУ, норма внесення якого відповідно 

становила 2 л/га і 1 л/га. Перед сівбою насіння обробляли розчином 

Гумісолу, у відкритий ґрунт висаджували 70-денну розсаду з 

міжряддям 70 см.  Всі досліджувані рослини порею через 15 діб після 

садіння  позакоренево підживлювали Органік-балансом для рослин 

(0,3 л/га). Збирали урожай у першій декаді жовтня, товарна обробка 

зібраного порею полягала у видаленні кореневої системи, сухих лусок, 

укороченні листків до 1/3 їх початкової довжини. 

Запропонована технологія вирощування цибулі порей з 

оптимізацією умов живлення за рахунок підживлення біопрепаратом 

Біокомплекс-БТУ сприяла суттєво вищим показникам біометрії 

рослин. Зокрема, станом на 15 серпня 2015 р. висота не підживлених 

рослин сорту Бартек становила 58,9 см, сорту Колумбус – 65,2 см, що 

відповідно на 14,6 см і 12,5 см нижче рослин варіанту кореневого 

внесення Біокомплексу-БТУ (табл. 1).  

Незалежно від сорту, відмічається менша ефективність 

позакореневого підживлення Біокомплексом, порівняно з кореневим. 

На першу декаду жовтня висота порею, вирощуваного за умови 

позакореневого підживлення становила 87,5–98,3 см, що на 4,9–7,3 см 

поступається показникам рослин варіанту кореневого підживлення 

Біокомплексом-БТУ і на 6,7–7,4 см більше контролю.  

Протягом 2015 року спостережень вищими і з більшою площею 

листків були рослини сорту Колумбус. На період збирання урожаю їх 

висота на фоні кореневого підживлення Біокомплексом-БТУ становила 

105,6 см, площа асиміляційної поверхні – 21,19 тис.м2/га, що 
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відповідно у 1,3 і 2,1 рази більше контролю. Внесення Біокомплексу-

БТУ сприяло більш інтенсивному росту рослин порею у другій 

половині вегетації. Так, площа листків сорту Бартек без підживлень в 

період з 15 серпня до 10 жовтня збільшувалась на 3,79 тис.м2/га, тоді 

як за кореневого і позакореневого підживлення відповідно на 9,10 і 

6,46 тис.м2/га. Подібна закономірність спостерігалась і для сорту 

Колумбус за показників приросту площі листків відповідно на 

7,37 тис.м2/га, 10,68 і 9,45 тис.м2/га. 

Таблиця1 

Динаміка росту сортів цибулі порей залежно від способу внесення 

біопрепарату Біокомплекс-БТУ, 2015 р. 

 

С
о

р
т
 Підживлення 

Біокомплексом

-БТУ 

Висота рослин,  

см 

Площа листків, 

тис.м2/га 

Дата обліку 

15.08 10.10 15.08 10.10 

Б
ар

те
к
 Без внесення 

(контроль) 
58,9 80,1 6,24 10,03 

Коренево 73,5 92,4 9,27 18,37 

Позакоренево 66,1 87,5 8,04 14,50 

К
о

л
у

м
б

у
с Без внесення 65,2 91,6 7,36 14,73 

Коренево 77,7 105,6 10,51 21,19 

Позакоренево 70,6 98,3 9,44 18,89 

 

Максимальної загальної маси на період збирання урожаю були 

рослини порею сорту Колумбус за умови кореневого підживлення 

Біокомплексом-БТУ – 469,6 г, що у 1,7 рази більше контролю (табл. 2). 

Загальна маса рослин сорту Бартек даного способу підживлення 

становила 431,4 г, це більше не удобрених рослин на 159,3 г. Маса 

порею на фоні  позакореневого підживлення більше контролю на 34,9–

47,9% і була на рівні 367,2–402,5 г.  

Маса товарної частини порею – вибіленого несправжнього 

стебла  становила 62,6–71,2% від загальної маси рослини і найбільшою 

була у сорту Колумбус – 303,2 г за кореневого підживлення та 

286,7 г – за позакореневого внесення Біокомплексу-БТУ. Маса 

несправжнього стебла сорту Бартек залежно від підживлення 

Біокомплексом-БТУ  становила 229,9–275,3 г, що на 49,4–94,8 г більше 
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контролю. Урожайність порею варіантів без внесення біопрепарату 

була у 2015 р. – 23,4 т/га – сорту Бартек і 25,3 т/га – сорту Колумбус. 

Позакореневе підживлення Біокомплексом-БТУ забезпечує надбавку 

урожаю відповідно 6,1 т/га і 11,5 т/га та рівень урожайності 29,5–

36,8 т/га. На фоні кореневого внесення біопрепарату урожайність 

сорту Колумбус була найвищою і становила  40,1 т/га, що на 71,4% 

більше контролю. Кореневе підживлення сорту Бартек забезпечувало 

надбавку урожаю 50,4% за рівня урожайності 35,2 т/га.  

Таблиця 2 

Продуктивність сортів цибулі порей залежно від способу 

внесення біопрепарату Біокомплекс-БТУ, 2015 р. 

 

С
о

р
т 

(А
) 

Підживлення 

Біокомплексом-

БТУ (В) 

Загальна 

маса 

рослини, г 

Маса 

несправж-

нього стебла, 

г 

*Урожай-

ність, т/га 

Б
ар

те
к
 

Без внесення 

(контроль) 
272,1 180,5 23,4 

Коренево 431,4 275,3 35,2 

Позакоренево 367,2 229,9 29,5 

К
о

л
у

м
б

у
с Без внесення 294,3 189,4 25,3 

Коренево 469,6 303,2 40,1 

Позакоренево 402,5 286,7 36,8 

Примітка: *НІР 05АВ – 3,1 т/га 

 

Отже, триразове внесення біопрепарату Біокомплекс-БТУ 

забезпечує суттєву надбавку урожаю цибулі порей за вищої 

ефективності кореневого способу підживлення. Незалежно від 

підживлення більш урожайний сорт Колумбус. 
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Інтенсивні технології виробництва продукції рослинництва, 

започатковані ще у 70-х рр. минулого століття, з часом проявили 

більше недоліків, ніж переваг, так як нехтування біологічно 

об‘єктивними законами призводить до загострення проблем, а не до 

досягнення високих та сталих урожаїв сільськогосподарських 

культур. Недотримання законів природовідповідного землеробства 

призводить до деградації ґрунтів, втрати їх родючості, забруднення 

навколишнього середовища пестицидами та мінеральними 

добривами. 

Безпека харчування є ключовим питанням провідних країн 

світу. Тому в США, Канаді, країнах ЄС, в зв‘язку зі значним 

підвищенням попиту на якісні продукти харчування, основним 

напрямком розвитку землеробства сьогодні є органічне виробництво 

сільськогосподарської продукції [1].  

Україна впродовж останніх 10 років теж демонструє стійку 

динаміку росту площ сільськогосподарських угідь, на яких ведеться 

сертифіковане органічне виробництво і займає 20 місце у списку країн 

з найбільшими площами органічних сільгоспугідь [2]. Переважна 

більшість вітчизняних органічних господарств сертифіковані у 

Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Одеській, 

Полтавській, Тернопільській і Херсонській областях [3]. 

Сучасні аграрії стурбовані становищем, яке склалося в 

аграрному секторі, а саме: дедалі більше сільськогосподарських 

виробників, особливо на півдні України, відмовляються від 

застосування мінеральних добрив через відсутність бажаної прибавки 

врожаю та нераціонально витрачені кошти на вирощування продукції. 

Науково обґрунтовано, що безсистемне та надлишкове внесення 

мінеральних добрив, особливо в умовах недостатнього зволоження, 

призводить до зменшення гумусу в ґрунті [4].  

На думку експертів, відновлення родючості ґрунту, підвищення 

рівня здоров‘я населення, особливо дітей дошкільного та шкільного 

віку, утримання природного біорізноманіття українських земель 

можна значно покращити, якщо 10-15% українських 

сільгоспвиробників та переробників харчової продукції перейдуть на 
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органічне виробництво [5].  

Важливим поштовхом розвитку органічного виробництва в 

Україні став швейцарсько-український проект ―Сертифікація в 

органічному сільському господарстві та розвиток ринку в Україні‖, що 

впроваджений Дослідним Інститутом органічного сільського 

господарства (FiBL, Швейцарія). У рамках цього проекту, в 2007 р. 

було створено ТОВ ―Органік стандарт‖ – перший український орган 

сертифікації з надання послуг у сфері органічного виробництва [6]. 

Нині такі організації як Федерація органічного руху України, 

консультаційний орган QueS, Retail Academy, Оrganic Business та ін. 

сприяють розвитку органічного виробництва сільськогосподарської 

продукції в Україні. Проте, попри збільшення сільськогосподарських 

виробників органічної продукції, поширення інформації стосовно 

екологічного виробництва, турботу стосовно покращення споживчих 

якостей продуктів харчування та їх поширення на внутрішньому ринку 

країни, турботу стосовно покращення якості ґрунтів та охорону 

навколишнього середовища, органічному виробництву в Україні, на 

думку авторів, перешкоджають такі проблеми: 

Ведення основними виробниками сільськогосподарської 

продукції діяльності без урахування законів природовідповідного 

землеробства [7]. Отримання прибутку будь-якою ціною не відповідає 

законам природовідповідного землеробства. Родючість ґрунту 

створюємо не ми, за рахунок своєї діяльності (застосування 

різноглибинного обробітку ґрунту, внесення добрив, використання 

різноманітних засобів захисту рослин), а живі ґрунтові мікроорганізми 

та самі рослини в процесі природного ґрунтоутворення. У сприятливих 

умовах маса мікро- та макроорганізмів становить близько 20 т/га. У 

повній мірі реалізувати свій потенціал живі організми можуть за 

наявності їжі, причому, не тільки у вигляді органічної маси, а і мульчі, 

за достатньої кількості вологи, повітря, певного температурного 

режиму та цілого ряду інших, на перший вигляд, незначних 

параметрів. Без відповідних сприятливих факторів живі організми 

зменшують свою чисельність і, як наслідок, отримання високих 

урожаїв стає неможливим. Тому дуже важливо не руйнувати, за 

можливості, природне середовище існування ґрунтових 

мікроорганізмів під час різноманітних видів обробітку ґрунту та не 

залишати поверхню ґрунту без рослинних решток та мульчувальних 

матеріалів [8]. 

Хибна система аграрної освіти, а саме дезінформація 

суспільства і молодих спеціалістів аграрного профілю стосовно 

методів обробітку ґрунту, технологій вирощування 
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сільськогосподарських культур та їх захисту від бур‘янів, хвороб та 

шкідників. Технологія органічного виробництва вимагає наявності 

мульчованого покриву і змінює основну концепцію традиційної 

системи землеробства з механічним обробітком ґрунту, застосуванням 

синтетичних добрив та засобів захисту рослин.  

 Пропаганда недостовірної агрохімічної теорії застосування 

мінеральних добрив. Історія застосування мінеральних добрив бере 

початок з відкриття німецьким ученим Ю. Лібіхом (1803-1873)  теорії 

мінерального живлення рослин. Він вказав на доцільність 

повернення у ґрунт використаних рослиною мінеральних речовин та 

на можливість його виснаження без внесення добрив. Оскільки склад 

мінеральних добрив, запропонованих ученим, майже повністю 

збігається зі складом відходів від хімічної промисловості, то магнати 

зазначених підприємств почали отримували додаткові прибутки від 

їх реалізації. Після дослідження вченим реакції ґрунтового 

середовища на внесення мінеральних добрив було встановлено, що 

мінеральне живлення знищує природну родючість ґрунту, порушує 

його структуру, винищує живу матерію ґрунту, та було вже пізно. 

Зазначена пропаганда стосовно підвищення родючості ґрунту та 

збільшення врожайності сільськогосподарських культур від 

застосування мінеральних добрив настільки укорінилася, що 

продовжує існувати в сучасному суспільстві та системі аграрної 

освіти. 

Дезінформація стосовно процесу живлення рослин. Навіть після 

відкриття процесу фотосинтезу, переважна більшість суспільства не 

володіє інформацією стосовно того, що лише 5% сухої маси рослин 

формується за рахунок поживних елементів, які наявні в ґрунті, а 95% 

– за рахунок повітряних газів: вуглецю, кисню, азоту та водню під час 

процесу фотосинтезу [9]. 

 Помилкове сприйняття технологій органічного виробництва, а 

саме: якщо органічне – апріорі збиткове, через зменшення врожайності 

в 2-3 рази. Новий аналіз більше 100 досліджень проведених вченими 

Каліфорнійського університету, який знаходиться в Берклі, свідчить, 

що диверсифіковані, органічні та агроекологічні системи ведення 

сільського господарства можуть нарівні конкурувати з традиційними 

системами господарювання[10], а Інститутом Родейла в Пенсільванії, 

шляхом порівняння врожайності в органічних і традиційних 

господарствах (починаючи з 1981 р.) встановлено , що показники на 

органічних ділянках були кращими, ніж на традиційних (особливо в 

екстремальних умовах) [11]. 
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Відсутність досконалої законодавчої бази, гармонізованої до 

європейського законодавства. Розвинені країни мають свої національні 

нормативно-правові акти, які регламентують технології вирощування 

екологічно чистої продукції. Кожна країна вибирає свої агротехнології 

та стратегію виробництва продуктів харчування для власного 

споживання, експорту та імпорту, виходячи з власних національних 

інтересів і соціально-політичних, економічних та екологічних умов. 

Сучасні процеси глобалізації спонукають і Україну до гармонізації та 

впорядкування національних вимог до рівня міжнаціональних 

нормативних актів. 

Відсутність державної підтримки та інструментів стимулювання 

виробників органічної продукції на адміністративному рівні також 

значно знижує потенціал розширення органічного виробництва в 

нашій країні. 

Недотримання суспільством та сільгоспвиробниками 

природоохоронного законодавства, що спричинює погіршення 

екологічного стану навколишнього середовища та здоров‘я населення, 

тому слід кожному виробнику, починаючи з малого приватного 

господарства, дотримуватися основних законів збереження природи і 

передбачити фінансові інструменти регулювання їх порушення. На 

думку експертів, подальший розвиток органічного агровиробництва та 

загальне поглиблення екологізації всього сільського господарства 

здатні оздоровити людство в цілому. 

Психологічне неприйняття користувачами нової інформації 

ведення господарчої діяльності за ―дідівським‖ принципом, зокрема на 

основі національного менталітету та вкорінених консервативних 

поглядів. 

Проблем озвучено достатньо і шляхи їх вирішення відомі, але, 

скільки б не збиралися вчені на наукових конференція, скільки б не 

обговорювали вкрай важливі питання для існування суспільства – 

швидко і кардинально змінити систему державного управління у сфері 

сільськогосподарської діяльності не вдасться. Лише поступові кроки, 

зроблені окремими господарствами (а їх кількість в Україні з кожним 

роком зростає), поширення набутих знань та досвіду в засобах масової 

інформації та корінна зміна системи аграрної освіти можуть 

покращити ситуацію. 
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БАЛАНС АЗОТУ В ҐРУНТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ВИРОЩУВАННЯ ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО 

 

В.І. Ратошнюк, к.с.-г. наук, с.н.с., 

Т.М. Ратошнюк, к.е.н., с.н.с., 

Інститут сільського господарства Полісся НААН 

 

На території Полісся переважають легкі дерново-підзолисті 

ґрунти, які складають 70 % площі. Вони бідні гумусом, поживними 

речовинами, а також характеризуються несприятливими 

агрохімічними та водно-фізичними властивостями. Підвищення 

природної родючості та покращення фізичних властивостей ґрунтів 

обумовлено протікаючими в них біологічними процесами. Як доведено 

численними дослідженнями, в умовах Полісся найдефіцитнішим і, в 

той же час, найефективнішим елементом живлення рослин є азот. 

Дерново-підзолисті супіщані ґрунти мають максимальні запаси гумусу 

(30-47 т/га) та азоту (1,6-2,8 т/га). Біля половини їх запасів 

приходиться на орний шар, в якому міститься  від  0,8 до 1,5 т/га азоту. 

По мірі збільшення глинистої фракції в супіщаних ґрунтах вміст 

гумусу зростає до 52-65 т/га, а азоту – до 2,3-3,6 т/га, в глинистих - 

відповідно до 105-150 і 5,2-6,8 т/га.  

Збільшення вмісту азоту в ґрунті на Поліссі має вирішальне 

значення для підняття землеробства в цій зоні. Це пояснюється тим, 

що азот є основним лімітуючим фактором, який стримує ріст 

урожайності сільськогосподарських культур. 

Вирощування сільськогосподарських культур на основі 

внесення тільки мінеральних форм добрив, часто з невідповідним 

співвідношенням елементів живлення, у невідповідні фази формування 

вегетативних та генеративних органів культурних рослин, без сумніву 

негативно позначається на якості продукції та рівні врожаю. 

Технологія вирощування сільськогосподарських культур на родючих 

землях України без застосування органічних добрив є 

безперспективною і приреченою. Природна родючість ґрунту не є 

вічною і безрозмірною, її необхідно всебічно поліпшувати: 

забезпечувати рослини всіма необхідними умовами росту й розвитку. 

В останні роки підвищився інтерес до нетрадиційних методів 

землеробства, що передбачає широке використання біологічних 

засобів захисту та живлення рослин, і, як наслідок, істотне обмеження 

використання засобів захисту рослин і зменшення дози внесення 

азотних добрив. Для нагромадження біологічного азоту необхідні 

порівняно невеликі витрати енергії на активацію азотфіксуючих 
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мікроорганізмів. За біологічної фіксації джерелом енергії, як правило, 

є сонце, фіксований азот засвоюється рослинами практично повністю. 

У збагаченні ґрунтів азотом унаслідок засвоєння його з 

атмосфери найбільше практичне значення мають такі групи ґрунтових 

мікроорганізмів: бульбочкові бактерії, які фіксують молекулярний азот 

у симбіозі з бобовими рослинами; значно поширені в ґрунтах численні 

та різноманітні вільноживучі азотфіксуючі бактерії; мікроорганізми, 

здатні засвоювати молекулярний азот в асоціаціях із кореневою 

системою небобових рослин. 

Найважливіша особливість екологічного землеробства полягає в 

активізації природних азотфіксуючих систем, які забезпечують 

живлення культур переважно біологічним азотом.  

Не менш важливою проблемою на землях 

сільськогосподарського призначення в Україні та більшості країн 

Європи є забруднення ґрунтових вод сполуками вимитого азоту з 

ґрунту. Водночас залишки азоту в ґрунті є серед основних причин 

негативного екологічного впливу на довкілля, забруднення ґрунту та 

сільськогосподарської продукції нітратами. Результати дослідження в 

Україні та за кордоном свідчать, що біологізація землеробства сприяє 

зменшенню інтенсивності вимивання нітратних сполук. 

Суттєве значення в поповненні дефіциту азоту в ґрунті завжди 

мали і будуть мати надалі гній та інші органічні добрива. З гноєм, крім 

азоту в ґрунт, вноситься багато інших елементів живлення, дія яких 

дуже багатогранна і проявляється на протязі декількох років. Це і 

робить гній незамінним добривом в сільському господарстві, але 

забезпечити його нестачу в ґрунті він не може. Однак, не потрібно 

вирішувати проблему азоту тільки за допомогою хімічної 

промисловості. В значній мірі вона повинна вирішуватись біологічним 

шляхом, за допомогою мікроорганізмів-азотфіксаторів. Ці 

мікроорганізми в основному зосереджені на коренях бобових культур, 

таких як люпин, пелюшка, вика яра, горох, соя, що широко 

використовуються в сільськогосподарському виробництві. 

Серед однорічних бобових культур в зоні Полісся найбільш 

урожайною і економічно вигідною для піщаних підзолистих ґрунтів є 

люпин кормовий. Тому, без розширення його посівних площ 

неможливо інтенсивно використовувати землю для 

сільськогосподарського виробництва. «Кожний кущ люпину, - писав 

Д.М. Прянішніков - по суті представляє собою маленьку азотну 

фабрику, яка працює за рахунок даремної енергії сонця» [5]. Кожний 

гектар посіву люпину накопичує по 40-50 т органічної маси, в якій 

міститься 250-300 кг азоту, або 16-18 % білкових речовин. Таким 
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чином, завдяки вирощуванню бобових культур, молекулярний азот 

повітря використовується і для виробництва білкових кормів і для 

підвищення родючості ґрунту.   

Наглядним підтвердженням цього напряму аграрного 

виробництва є практика землеробства передових країн світу, в яких 

приділяється велика увага збільшенню азоту в ґрунті біологічним 

шляхом. Завдяки збагаченню ґрунту азотом шляхом біологічного 

накопичення даного елементу бобовими культурами, підвищується 

ефективність використання рослинами азоту мінеральних добрив. 

Тому, цілком очевидним є те, що якби інтенсивно не розвивалось 

промислове виробництво мінеральних азотних добрив, увага до 

збагачення ґрунту біологічним азотом не послаблювалась, а навпаки 

посилювалась в усіх напрямках сільськогосподарського виробництва. 

Узагальнені дані закордонних і вітчизняних вчених свідчать, що 

за умови достатнього забезпечення зернобобових культур всіма 

факторами життя, вони спроможні забезпечити себе азотом на 60…80 

% та здатні залишити його в ґрунт і у кількості від 40 до 150 кг на 

гектар для потреб наступної культури в сівозміні. Вартість 

біологічного азоту в 100…150 разів нижче вартості технічного. При 

цьому, послідуючі рослини одержують азот без забруднення ґрунту, 

води і повітря. Зокрема, протягом вегетаційного періоду рослини 

люпину вузьколистого накопичують на коренях до 250 кг/га 

біологічного азоту, із яких 50-150 кг/га – за одними даними та 80-120 – 

за іншими, залишається в ґрунт і для наступних культур сівозміни. 

E.W. Russell (1972), В.Ф. Сайко (1993), стверджують, що 

ефективність сільськогосподарського виробництва оцінюється не лише 

кількісними показниками врожаю, а й тим на скільки затратною є 

технологія його отримання [6, 9]. Саме тому, поряд із ефективним 

використанням симбіотичної азотфіксації бобовими культурами, 

особливо актуальним є питання раціонального застосування побічної 

продукції польових культур, в тому числі й люпину, як зеленого 

добрива, тобто сидерату. В умовах енергетичної кризи ці агрозаходи 

дозволяють заощаджувати антропогенну енергію і повертати в ґрунт 

до 30 % азоту, близько 40 – фосфору, до 80 % калію [1, 2].  

Встановлено, що основна й найважливіша роль сидератів 

полягає у відновленні нормального циклу органічної речовини й азоту 

в ґрунті [4]. Особливою ж цінністю люпинових сидератів є те, що із 

біомасою люпину в ґрунт надходить від 150 до 230 кг азоту на гектар 

за рахунок симбіотичної азотфіксації [8] та від 60 до 150 кг – з 

пожнивно-кореневими рештками [3]. Російські вчені відмічають, що 

навіть у Заполяр`ї вирощування люпину вузьколистого сприяло 
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накопиченню у ґрунт і 38-48 кг/га азоту за рахунок симбіотичної 

азотфіксації. 

Згідно із узагальненими даними, в Україні площа деградованих 

ґрунтів щороку зростає на 80 тис. га. Використання побічної продукції 

рослинництва, в тому числі і люпину на сидеральне добриво, а також 

використання симбіотичної фіксації азоту атмосфери посівами цієї 

культури, дозволяє в значній мірі компенсувати дисбаланс органічної 

речовини [8]. Подрібнені та зароблені у поверхневому шарі ґрунту  

рослинні рештки люпину поліпшують його фізичні властивості, 

запобігають запливанню, попереджують ерозію і утворення кірки.  

Важливу агротехнічну роль культури відмічає І.П. Такунов 

(1996). Він повідомляє про важливу роль кореневої системи люпину, 

яка глибоко проникаючи в ґрунт , забезпечує розпушування та 

оструктурення підорного горизонту і орного шару, діє як вертикальний 

дренаж, що покращує надходження поживних речовин та вологи. Це 

сприяє зниженню інтенсивності ерозійних процесів, збагачує орний 

шар елементами живлення, підвищує біологічну активність ґрунтів, 

покращує їх водно-фізичні властивості та збільшує врожайність 

наступних культур, знижуючи при цьому собівартість отриманої 

продукції [7]. 

Посилаючись на результати численних досліджень, Д.М. 

Прянішніков умовно рахував, що на частку атмосферного азоту 

припадає 2/3 його загальної кількості в бобових культурах. Проте 

дослідженнями Захарченко та Шиліної встановлено, що в залежності 

від умов вирощування, бобові культури фіксують неоднакову кількість 

азоту із атмосфери. На дерново-підзолистому ґрунті найбільше 

молекулярного азоту із атмосфери фіксують рослини конюшини 

лучної - до 70 %, далі люпину – 61 - 67 % та гороху - 37-42 % [5]. 

Опираючись на описані ними результати по кількості азоту 

засвоєного із атмосфери бобовими культурами та зважаючи на 

фактично отримані нами урожайні дані із вмістом в них азоту, 

розрахунковим методом було встановлено, що найбільше азоту 

міститься в рослинах люпину. Так у 85,3 ц/га абсолютно сухої маси 

врожаю міститься 249,5 кг азоту із якого на долю молекулярного 

засвоєного із атмосфери припадає - 159,5 та мінерального із ґрунту – 

90 кг. З побічною частиною врожаю в ґрунт повертається  69,1 ц/га 

абсолютно сухої органічної речовини, яка містить 135 кг азоту. На 

долю коріння припадає майже половина із загальної органічної 

речовини, що містить 2,05 % азоту. 

Значно менше сухої маси в урожаї накопичено рослинами 

пелюшки, яка за роки досліджень складала 62,5 ц/га і містила в ній 
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140,6 кг азоту. Виявлено, що для формування врожаю ці рослини із 

ґрунту засвоїли 83 кг/га мінерального та 57,6 кг/га молекулярного 

азоту атмосфери. 

Пелюшко-вівсяна сумішка мала найбільший урожай 28,5 ц/га і 

93,3 ц/га абсолютно сухої речовини зернової та побічної продукції в 

якій міститься 199,1 кг азоту. З цієї кількості, рослинами пелюшки з 

атмосфери засвоєно 41,7 кг/га азоту, а решта 157,4 кг азоту, який 

використано на формування врожаю - засвоєного рослинами із ґрунту. 

Як показують розрахунки (рис.1), 45,2 % збагачення ґрунту 

азотом мало місце під люпином вузьколистим. Зовсім інша картина під 

пелюшкою як в чистому так і в сумісних посівах, де дефіцит азоту 

відповідно становив 24 та 48,9 кг на 1 га посівної площі. 

 

 
Рис.1  Баланс азоту в ґрунті під різними культурами, кг/га 

 

В процесах зв‘язування молекулярного азоту в природі 

приймають участь багато  мікроорганізмів, які можна об‘єднати в дві 

групи: живуть вільно або в симбіозі з вищими рослинами. 

Вільноживучий мікроб азотфіксатор – азотобактер, спроможний 

фіксувати молекулярний азот в досить великих кількостях. На протязі 

весняно-літнього та осіннього періоду на площі 1 га за сприятливих 

умов в ґрунті накопичується 40-50 кг азоту з повітря. Однак дерново-

підзолисті ґрунти Полісся характеризуються надлишково-кислою 

реакцією, наявністю токсичного алюмінію, що значно пригнічує 

процес нітрифікації і обумовлює дуже низькі нітрофікаційні 
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властивості цих ґрунтів. 

Введення люпину вузьколистого в сівозміну є найбільш 

ефективним засобом підвищення продуктивності праці в землеробстві. 

Особливо цінні біологічні особливості даної культури, це 

використання його в зайнятих парах, поукісних пожнивних та 

змішаних посівах. Необхідно підкреслити, що в зоні легких за 

механічним складом ґрунтів система землеробства повинна 

передбачати безперервне на протязі весни-літа-осені вирощування 

рослин на всіх полях сівозміни. Обґрунтуванням цього є те, що легкі 

ґрунти, які не зайняті рослинами, швидко і безкорисно втрачають 

поживні речовини та воду, а тепло і світло, яке не використане 

рослинами - втрачають назавжди.  
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РЕДЬКА ОЛІЙНА ЯК СИДЕРАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ 

ОРГАНІЧНИХ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В АГРОНОМІЇ 

 

Я. Г. Цицюра, кандидат с.-г. наук, доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Насьогодні, одним із базових принципів органічних технологій 

у рослинництві є використання сидератів. За сучасними твердженнями 

[1] рослини, які називають сидератами, покращують характеристики 

ґрунту і замінюють органічні і мінеральні добрива. Вони відрізняються 

швидким зростанням, захищають грунт від сонця і вітру, є їжею для 

живих мешканців ґрунту і накопичують у собі певні речовини, які 

потім збагачують родючий шар землі. Крім того, коріння рослин-

сидератів сприяють утворенню в ґрунті канальців для надходження 

вологи та повітря. Сидерати садять на тимчасово порожніх ділянках 

землі (до або після посадки основних культур). 

У продовження цього Ю. Носенко [2] наголошую, що особлива 

роль у органічному землеробстві та рослинництві приділяється 

зеленому добриву. Зелене добриво (сидерація) - це спеціальні посіви 

культур, рослинну масу яких частково або повністю заорюють у ґрунт 

для підвищення його родючості. Сидерати мають важливе значення у 

біогосподарствах, коли їх використовують як проміжні культури. 

Виростаючи між основними культурами в сівозмінних полях, сидерати 

затінюють ґрунт, пригнічують бур'яни, виступають як фітосанітари, 

перешкоджають водній та вітровій ерозії, підвищують біологічну 

активність ґрунту, поліпшують її агрохімічні, водно-фізичні 

властивості й структуру. Вони позитивно впливають на якість 

вирощуваної продукції. Більшим резервом у збільшенні приходу 

біологічного азоту повинні стати бобові сидерати, що 

використовуються як проміжні культури, які не займають 

самостійного поля. Автор приводить узагальнену класифікацію 

потенційних сидератів (табл. 1). 

Відповідно до представлених даних, серед хрестоцвітих культур 

високу придатність встановлено для редьки олійної. Відповідно до 

наших багаторічних досліджень впродовж 2010 – 2015 рр. на базі 

Вінницького національного аграрного університету було узагальнено 

основні позитивно формуючі складові цієї унікальної с.-г. культури 

саме для галузі сидерації та використання у системі органічного 

землеробства [3]. 
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Таблиця 1 

Придатність рослин до сидерації у проміжних посівах [2] 
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Люпин 

вузьколистий 
Н 200 15 240 XXX 

Люпин жовтий Н 200 4 200 X 

Люпин 

багаторічний 
В. в. 60 10 200 XX 

Конюшина 

червона 
В 20 10 140 X 

Середела Н 50 12 180 XX 

Буркун білий В.в. 20 30 150 XX 

Горох В 300 5 120 X 

Пелюшка В 250 6 120 X 

Вика озима В 60 7 160 X 

Вика яра В 150 10 110 X 

Фацелія Н 15 20 120 X 

Овес Н 180 11 80 X 

Ячмінь В 200 10 70 X 

Озиме жито Н 200 10 200 XX 

Зеленоукісне 

жито 
Н 75 26 250 XXX 

Багаторічне 

жито 
Н 100 20 250 XXX 

Гірчиця біла В 20 50 100 XX 

Ріпак озимий В 15 67 130 XX 

Перко В 15 53 150 XX 

Редька олійна В. в. 40 25 230 XXX 

Райграс 

однорічний 
В. в. 40 15 210 XXX 

Райграс 

пасовищний 
В.в. 30 16 180 XXX 

Примітка. Ступінь придатності проміжної культури для 

сидерації: XXX - високий, XX - середній, X - слабкий, н - 

невимогливий, в - вимогливий, в.в. - відносно вимогливий. 
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Відмічається, що редька олійна особливо ефективна як сидерат 

на бідних і важких ґрунтах: покращуються фізичні властивості ґрунту, 

зменшується небезпека ураження хворобами (скорочується 

чисельність ґрунтових шкідників і патогенних мікроорганізмів, 

наприклад збудників кореневих гнилей і нематод, в 1,5 – 2 рази), 

підвищується врожайність наступних культур, проходить загальне 

оздоровлення ґрунту. 

Наші дослідження засвідчили, що вказана культура 

характеризується інтенсивним темпом розкладу сидеральної 

листостеблової маси. У період нашого вивчення вже на 30 – 38 добу 

маса досягала стан активного розкладу, а екранованість покриття поля 

знижувалась на 55 – 65 %. Обмеженням у таких високих темпах 

виступав саме чинник вологості ґрунту і, зокрема, загальна 

зволоженість основного кореневмісного шару. 

Нами відмічено також, за систематичного використання 

сидерату редьки олійної підвищення загальної пористості орного шару 

на 12 – 18 %, а щільності ґрунту до 12 – 15 %. 

По результатах лабораторного дослідження її листостеблової 

маси нами визначено, що залежно від гідротермічних умов періоду 

вегетації і, в першу чергу, зволоження ґрунту, рослини пожнивного 

посіву редьки олійної у середньому накопичують 43 – 62 кг/га азоту, 

18 – 22 кг/га фосфору та 68 – 80 кг/га калію, що підтверджує високу 

здатність цієї культури до накопичення основних мінеральних сполук і 

подальшого використання їх основними польовими культурами, тобто 

як важливого компонента біологічної системи альтернативного 

удобрення в органічно орієнтованих технологіях вирощування 

основних с.-г. Культур не хрестоцвітної групи. 

Слід також відмітити зміни у загальному гідрологічному та 

тепловому балансі орного шару: краща водоутримуюча здатність, 

більш високі запаси продуктивної вологи на весняні дати обліку, 

швидкі темпи досягнення фізіологічної стиглості, зниження 

диференціації ґрунтового профілю за загальною температурою тощо. 

Досить ефективним виявилось у наших дослідженнях і 

використання редьки олійної як біологічного компонента регулювання 

рівня забур‘яненості. Це важливий чинник в альтернативному захисті 

рослин та зниженні гербіцидного навантаження зональних технологій 

вирощування, або ж взагалі відмови від них, особливо з огляду на 

сівозмінне використання редьки олійної як досить позитивного 

попередника для більшості традиційних .-г. культур. Це узагальнення 

яскраво підтверджується даними отриманими нами [4] і 

представленими у таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Загальна засміченість посівів сортів озимої пшениці залежно 

від попередника (середнє за період досліджень) 

 

Попередник 

Миронівська 67 Донецька 48 

г/м2 
у загальній 

фітомасі, % 
г/м2 

у загальній 

фітомасі, % 

Редька олійна на 

зелений корм 

(норма висіву 3,0 

млн шт./га 

схожих насінин, 

посів рядковий) 

53,6 ± 3,2 11,9 52,8 ± 2,9 10,2 

Редька олійна на 

насіння (норма 

висіву 1,5 млн 

шт./га схожих 

насінин, посів 

черезрядний) 

67,8 ± 2,6 13,7 65,2 ± 3,1 12,5 

Кукурудза на 

зелений корм 
112,3 ±3,1 30,4 117,8 ± 2,5 30,8 

Соя 77,9 ± 2,9 13,9 80,9 ± 2,4 13,5 

Озимий ріпак 93,5 ± 1,7 23,8 96,8 ± 3,7 24,9 

Горох 91,7 ± 3,6 19,2 87,1 ± 2,8 17,7 

НІР 05 3,18 – 3,49 – 

 

Представлені дані засвідчують, що редька олійна як попередник 

забезпечує вищі в 1,6 – 1,7 рази рівні фітосанітарної чистоти посівів 

порівняно з найбільш рекомендованими попередниками – соєю і 

горохом. Це в свою чергу підкреслює значимість редьки олійної для 

безгербіцидного контролю чисельності бур‘янів. 

В цілому, дворазове вирощування редьки олійної у варіанті 

основний попередник + проміжна післяжнивна культура знижувало 

кількість вегетуючих бур‘янів до 68 % у найкращому варіанті. 

Таким чином, редьку олійну слід рекомендувати в біологічних 

(органічних) системах технологій направлених на відновлення 

родючості порушених земель, на забезпечення сидеральних варіантів 

удобрення в різних системах обробітку та як активного і ефективного 

фітосанітара поля. 

Для підвищення ефективності вказаних напрямків використання 

редьки олійної ми рекомендуємо скошувати її у період бутонізації до 



 137 

початку цвітіння, коли в ній міститься найбільша кількість азоту. 

Необхідно враховувати також труднощі загортання біомаси редьки 

олійної у ґрунт. Велика наземна маса (200 ц/га і більше) у ґрунт 

загортається погано, якість заорювання незадовільна. При високій 

урожайності маси поле обробляють дисковими знаряддями в один – 

два сліди. Через 3 – 4 доби після підв'ялення сидерату знову проводять 

лущіння або ж дискування, а потім заорювання за загальноприйнятою 

технологією. Сидерат із невеликою біомасою заорюється 

безпосередньо. Рекомендується ще така технологія: сидерат коткують 

гладкими котками, після чого оранку ведуть у напрямку проходу 

котків. 
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ВПЛИВ РІВНЯ ГЕЛЬМІНТОЗНОЇ ІНВАЗІЇ ТВАРИН 

 НА ЯКІСТЬ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Бойко О.О., к.б.н., доцент, Гугосьян Ю.А., Булигіна К.В. 

Дніпропетровський державний  

аграрно-економічний університет 

 

Україна має великий природний потенціал для розвитку 

сільського господарства, виробництва сертифікованої органічної 

сільськогосподарської продукції та екологічно чистих продуктів 

харчування. Тенденція до нехімічного (екологічного, органічного, 

http://www.agro-business.com.ua/2010-06-11-12-53-00/486-2011-06-17-07-40-36.html
http://www.agro-business.com.ua/2010-06-11-12-53-00/486-2011-06-17-07-40-36.html
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зеленого) скотарства дала поштовх для досліджень і розробок 

альтернативних методів боротьби зі збудниками захворювань тварин, 

найпоширенішими серед яких є гельмінти. Інвазії, спричинені цими 

паразитами, наносять значні економічні збитки господарствам, що 

складаються зі зниження продуктивності тварин внаслідок розвитку 

запальних процесів в організмі. Тому контроль за рівнем інвазованості 

тварин має велике значення при отриманні сільськогосподарської 

продукції [1, 2, 8]. Однією з екологічних проблем у тваринництві є 

використання препаратів для боротьби з паразитами (у тому числі 

антигельмінтики), які призводять до розвитку в них резистентності 

особливо у нематод жуйних. При цьому враховують генетичну 

резистентність тварин, їх годування, протинематодні вакцини, 

рослинні антигельмінтики, нехімічні підходи інтегрованого контролю 

вільноживучих стадій паразитів (управління пасовищами, біологічний 

контроль) [9]. На сьогоднішній день альтернативними методами 

лікування тварин проти гельмінтозів є застосування фітотерапії або 

гомеопатії, що в значній мірі рекомендується в органічному 

сільському господарстві. Це також як і управління випасом є одним із 

засобів боротьби з гельмінтами [7]. Неменше значення має видовий 

склад збудників інвазії, а також їх кількість в організмі тварин. Тому 

метою наших досліджень було дослідити та визначити якість м‘яса 

жуйних тварин в залежності від рівня їх інвазованості нематодами 

шлунково-кишкового каналу для визначення потреби у використанні 

антигельмінтних препаратів. 

Об‘єктом досліджень була дрібна рогата худоба 

Дніпропетровського району (смт Підгороднє) Дніпропетровської 

області. Характер роботи: експериментально – виробничий. 

Для діагностики паразитарних захворювань жуйних 

використано екскременти дрібної рогатої худоби. Дослідження 

проводили флотаційним методом гельмінтоовоскопії з використанням 

розчину нітрату амонію (NH4NO3) за Г. О. Котельніковим і 

В. М. Хреновим. Підтвердження видової приналежності гельмінтів 

проведено за розтину тварин. Досліджено органи шлунка (сичуг) і 

кишечника (тонкий і товстий відділи). Вміст сичуга, тонкого і товстого 

відділів кишечника промивали під проточною водою об'ємом 4 літри. 

Залишок досліджували за використання лупи. Виявлених паразитів 

фіксували в 70 %-му розчині спирту [6]. Для визначення якості м‘ясної 

продукції відібрано м‘ясо тварин масою 200 г біля місця зарізу, 

напроти 4–5-го шийних хребців, в ділянці лопатки та стегна. 

Проводили органолептичні дослідження, pH, визначення аміно-

аміачного азоту, продуктів первинного розпаду білків в бульоні с 
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СuSO4, реакцію на пероксидазу, а також формольну пробу для 

визначення м‘яса здорових або хворих тварин [3–5].  

За результатами експерименту у фекаліях досліджуваних тварин 

(n = 56) визначено яйця гельмінтів, що морфологічно подібні зі 

стронгілятозними та трихурозними (рис. 1).  

 

А Б 

Рис. 1. Яйця нематод жуйних Дніпропетровського району: 

А – стронгілят, Б – трихурісів 

 

В сичузі встановлено паразитування нематод, що належать до 

підряду Strongylata, у товстому відділі кишечника – Trichuris sp. 

(Trichurata). Серед представників стронгілят визначено Haemonchus 

contortus (Rundolphi, 1803, рис. 2).  

 

А Б В 

 

Рис. 2. Haemonchus contortus (Rundolphi, 1803):  

А – статева бурса, Б – вульварний клапан, В – головний кінець 

 

У жуйних з високою інтенсивністю гемонхозно–трихурозної 

інвазії (2740 та 120 яєць/г фекалій відповідно) ідентифіковано м‘ясо 

(формольна реакція) хворої тварини, а pH – 6,84 свідчить про важкий 

патологічний процес. За дослідження тварин, в яких виявлено низький 

рівень гемонхозної інвазії (20 яєць/г фекалій) та відсутні Trichuris sp., 
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м‘ясо відповідало показникам свіжого від здорової тварини. 

Отже, якість м‘ясної продукції дрібної рогатої худоби залежить 

від рівня інвазованості тварин гемонхозно–трихурозною інвазією – за 

високих показників ураження тварин якість м‘яса погіршується. 

Низький рівень ураження тварин гемонхусами (20 яєць/г фекалій) не 

змінює показники якості м‘ясної продукції. Тому застосування 

антигельмінтних препаратів в такому випадку нами не 

рекомендується. 
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УДК 632:631. 147 (477. 41/.42) 

ТРОФОЛОГІЯ – ЖИТТЄВО НЕОБХІДНИЙ НАПРЯМ 

ВІТАТЕРРОЛОГІЇ 

 

С. М. Вигера, к. с.-г. н., доцент 

НУБіП України 

 

Відомо, що останнє століття характеризується бурхливим 

розвитком науково-технічного процесу і, на жаль, досить часто без 

теоретичного обґрунтування щодо найважливішого принципу, що мета 

наук про Життя – передбачити наслідки досліджень та дії людства на 

планеті Земля та в Космосі. 

Саме тому, можливо, домінантою науково-практичного 

розвитку в Україні в ряді випадків стали вигоди суспільства на 

принципах антропоцентризму і всупереч природоохоронного 

світогляду, що «Матінка-Природа первинна, а виробничі, бізнесові та 

фінансові інтереси вторинні». 

Виходячи із викладеного виникає необхідність прискорення та 

поглиблення досліджень щодо гармонійного розвитку Вітатеррології – 

мультидисциплінарного напряму про закономірності життєвих 

процесів на планеті Земля за класичною схемою: теоретичне 

обґрунтування – навчально-науковий процес – виробництво та бізнес. 

Це викликане низкою негативних чинників сьогодення, зокрема: 

глобальною зміною клімату, в т.ч. внаслідок необґрунтованого впливу 

антропічного чинника; територіальним дисбалансом функціонування 

природних, антропоприродних та культурних екосистем; порушенням 

їх природних регулюючих механізмів; глобальним, регіональним та 

локальним забрудненням природного середовища та деградацією 

ґрунтів; недостатнім та неякісним харчуванням людства тощо. 

Виходячи з цього логічно обґрунтувати принцип системного 

розвитку таких взаємопов‘язаних міждисциплінарних напрямів, як 

Біологія, Екологія та Трофологія з урахуванням історичності 

гармонізації суспільства з Природою замість антропоцентризму. 

Відомо, що до 19 століття розвивався переважно такий 

міждисциплінарний напрям, як Біологія.  

На сучасному етапі глобальний напрям Біологія розмежований 

на такі важливі складові: Антропологія (почала розвиватися із 

середини 19 століття), Зоологія та її Гексаподологія, Мікробіологія, 

Фітологія у різних модифікаціях, виходячи із того, що рослини є 

основним продуцентом життя на планеті Земля тощо. 

Згідно цих напрямів також вивчалося специфічне житлове та 
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навколишнє середовище біоти, що стало поштовхом до розвитку 

Екології (від грецького слова ойкос – місце проживання). 

Екологія – наука про середовище нашого існування, його живі і 

неживі компоненти, взаємозв‘язки, взаємодію між цими компонентами, а 

також про особливості взаємозв‘язків і узгодження Стратегії природи та 

Стратегії людини, що мають базуватися на ідеї самообмеження Людини і 

розумної коеволюції Техносфери та Біосфери [2]. 

При такому підході поряд із живою природою, необхідно 

науково обґрунтовано вивчати і неживу природу, тобто абіотичні 

чинники впливу на біорізноманіття, що логічно вивчати згідно 

наукового напряму Абіологія. Дослідження свідчать, що життя на 

планеті Земля обумовлене також впливом планет Сонячної системи та 

Космосу в цілому. Виходячи із цього в міждисциплінарному напрямку 

Абіологія, логічно вивчати також Біоастрономію, її Біосолелогію (sol – 

сонце), Біоселенологію (гр. селена – Місяць), Біокліматологію тощо. 

Це дозволить поглибити відповідні дослідження. 

Абіологія – система наук про неживу природу планети Земля, 

сонячну систему та космос, а також їх вплив на біоту екосистем. 

Згідно вчення про органічний світ відомо, що із трьох категорій 

триєдиного біологічного кругообігу на планеті Земля, а саме 

продуцентів, консументів та редуцентів, домінантне місце в трофічних 

ланках і зв‘язках належить першим, як автотрофним організмам. До 

продуцентів відносяться рослини та ряд організмів Мікробіології. Це 

свідчить, що Продуцентологія обґрунтовано розподіляється на 

Фітопродуцентологію та Мікробіопродуцентологію. 

Особливої уваги заслуговує питання щодо вивчення біоти, яка 

відноситься до Консументології, зокрема Антропоконсументології, 

Зооконсументології, Мікробіоконсументології тощо. 

Надзвичайно важливим напрямком біологічного кругообігу є 

Редуцентологія з розмежуванням на Зооредуцентологію та 

Мікробіоредуцентологію. Слід зауважити, що організми мікробіології 

вивчаються у Продуцентології, Консументології та Редуцентології. 

Відомо, що в історичному аспекті при вивченні розвитку 

організмів, крім середовища, особлива увага акцентувалася на 

живлення біорізноманіття, як джерела та енергетичного чинника 

життя. Саме тому, у другій половині 20 століття виділилися такі 

перспективні і споріднені напрями: Екотрофологія та Трофологія. 

Екотрофологія (гр. ойкос – місце проживання, трофе – 

харчування, логос – вчення), як науковий напрям зародився в 

Гіссенському університеті ім. Юстуса Лібіха 1965 року [3]. У межах 

цього періоду почала обґрунтовуватися і Трофологія. 
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Трофологія – сукупність міждисциплінарних знань про 

продукти харчування, безпосередньо харчування та трофічні зв‘язки, а 

також закономірності асиміляції продуктів живлення на усіх рівнях 

організації живих систем [4]. 

Такий досить необхідний навчально-науково-виробничий 

напрям, що забезпечує живлення органічного світу на усіх рівнях 

організації життя екосистем на планеті Земля, структурується на 

наступні складові: Антропотрофологія – вчення про харчування 

людини; Геотрофологія – вчення про живлення біоти на суші; 

Акватрофологія – вчення про живлення біоти в межах водойм; 

Фітотрофологія – вчення про живлення рослин; Зоотрофологія – 

вчення про живлення зообіоти; її Гексаподотрофологія – вчення про 

живлення шестиногих, куди входять ентогнати та комахи; 

Мікробіотрофологія - вчення про живлення мікробіоти тощо. 

При цьому логічним є обґрунтування об‘єднуючого 

мультидисциплінарного напряму Вітатеррологія (vita – життя; terra – 

планета Земля; logos – слово, вчення), куди входять Біологія, Екологія, 

Трофологія, Абіологія тощо. 

Вітатерролоія – мультидисциплінарне вчення про 

закономірності формування і функціонування, на всіх рівнях 

організації, життєвих процесів на планеті Земля. 

Отже, з метою обґрунтування закономірностей забезпечення 

якісною та безпечною продукцією суспільства та біорізноманіття 

Фітології, Зоології, Мікробіології, особливого  та всебічного вивчення  

потребує новітній напрям – Трофологія, Саме тому для її ефективного 

розвитку в ряді університетів провідних країн (Німеччина, Австрія, 

США, Китай тощо) введена відповідна спеціальність.  

В Україні цей життєво необхідний напрям є на початковому 

етапі і має фрагментарний характер, а обґрунтування проводяться 

лише в НУБіП України та деяких інших університетах. Тому, мабуть, 

Україна за тривалістю життя людей перебуває лише на 138-му, а за 

рівнем здоров‘я – на 99-му місці. Адже, за даними ВООЗ, спосіб 

харчування та життя впливає на здоров‘я більше як на 50 %, особливо 

на фізичне, розумове та соціальне благополуччя суспільства. 

У житті суспільства гармонійний розвиток Антропотрофології 

повинен ґрунтуватися на постулаті: «Їжа – це ліки, а ліки – їжа», тобто 

якість і безпека харчування – основа здоров‘я, довголіття людства та його 

благополуччя, що є особливо важливим і проблемним на сучасному етапі. 

Доведено, що для гармонійного харчування людства та 

живлення біорізноманіття необхідна сировина і продукція природних, 

антропоприродних (культурноприродних і урболандшафтних) та 
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культурних екосистем і їх фітоценозів, що розвиваються за принципом 

класичної фітопродуцентології. 

Класична фітопродуцентологія (трійчастий принцип 

територіального функціонування фітоценозів) – науковий напрям про 

закони формування, функціонування і контролю територій з 

фітопродуцентами, серед яких одну частину займають природні 

флористичні розмаїття, що вивчає природна фітопродуцентологія 

(ліси, лісовкриті площі, землі під водою, відкриті заболочені та інші 

природного походження землі, заповідники тощо); другу – обмежено 

окультурені природні та створені людиною сталі фітопопуляційні 

території антропоприродної фітопродуцентології, яка в свою чергу 

розподіляється на культурноприродну (лісові культури, чагарниково-

трав‘янисті ценози, луки, пасовища та інші створені людиною сталі 

фітоценози навколо населених пунктів) та урболандшафтну 

фітопродуцентологію (місця відпочинку, ботанічні сади, зони 

фітодизайну, інші фітокомпозиції та штучні водойми в межах 

забудованих земель); третю частину – культурні фітоценози, що 

вивчає культурна фітопродуцентологія або ж фітокультурологія [5]. 

На сучасному етапі існує декілька напрямів виробництва 

сировини та продукції культурних фітоценозів для харчування 

суспільства та використання в інших напрямах його господарювання, 

зокрема: з використанням синтетичних технологічних матеріалів на 

основі екстенсивного та інтенсивного землеробства; без використання 

синтетичних технологічних матеріалів з органічним (натуральним, 

біологічним чи екологічним) та біодинамічне землеробством; з 

новітнім технічним та інформаційним забезпеченням за рахунок 

точного землеробства, no-till та інформаційних технологій [5, 6, 7]. 

У другій половині 20 – на початку 21 століття в світі масово 

відновилося виробництво якісної та безпечної сировини та продукції 

без використання синтетичних технологічних матеріалів, що є 

важливим природоохоронним чинником. 

За своєю суттю цей традиційний напрям виробництва продукції 

функціонував протягом багатьох століть, але науковий супровід 

розпочався лише в першій половині двадцятого століття. Так, зокрема 

біодинамічне виробництво зародилося з науковим підґрунтям у 1920–

1925 рр. в Німеччині. Ініціатором цього напряму вважають 

основоположника антропософії Рудольфа Штайнера. 

Органічний рух було започатковано лише у 1940 році у 

Швейцарії, що майже на 20 років пізніше від біодинамічного [5, 7]. 

Біодинамічне виробництво у поєднанні із інформаційним 

забезпеченням, в науково - виробничому відношенні слід вважати 
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найперспективнішим, на відміну від інших напрямів та систем, особливо 

із наступних позицій: охорони навколишнього середовища; гармонізації 

природних регулюючих механізмів; покращення родючості ґрунтів; 

отримання в асортименті та оптимумі, якісної та безпечної фітопродукції 

тощо. У його основі є використання біодинамічних препаратів 500-507, 

які суттєво покращують життя і родючість ґрунту. 

На жаль, в умовах України біодинамічне виробництво лише 

зароджується і створено всього дві ферми, тоді як на принципах 

органічного виробництва близько двохсот. 

Основний принцип виробництва продукції без використання 

синтетичних технологічних матеріалів – державний спеціалізований 

супровід щодо відсутності природних токсичних речовин і 

синтетичних препаратів, генетично модифікованих організмів у 

замкненому циклі, при якому виробники забезпечують свої фітоценози 

органічними добривами власних ферм, а тваринництво – кормами 

власних полів, а також реалізація сертифікованої, згідно міжнародних 

стандартів, продукції на персоніфікованих ринках. 

Надзвичайно важливе місце при організації та веденні таких 

господарств належить організаційно-технологічній методології. 

Зокрема ефективність діяльності таких ферм в першу чергу залежить 

від обґрунтованого підбору культур, шо відповідали б 

природоохоронним та економічним принципам зі створенням різного 

типу фітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних та абіотичних 

чинників та на основі збалансованих сівозмін. 

Встановлено, що домінантними видами рослин, які практично 

відповідають таким вимогам є: спельта, полба, тритикале, 

різновидності горіхів, глоду, шипшини, калини, горобини, айви, 

хеномелес японський, хурма віргінська, лимонник китайський, 

смородина золотиста, обліпиха, ліщина звичайна, ірга, горобиноірга, 

мигдаль, лохини, абрикосослива шорсткуватоплода, кизильник, 

яблунегруша, грушеайва, груша найкарликовіша, ожина, 

горобиноаронія, горобиногруша, шовковиця, дерен тощо.  

Цілісна система виробництва натуральної (органічної) 

фітопродукції повинна включати ряд окремо акцентованих ланок, 

зокрема: організаційно-технологічну методологію; правове та 

інформаційне забезпечення; сертифікацію процесу виробництва 

сировини і продукції на основі міжнародних стандартів; вирощування 

фітосировини, як правило, у замкнутому циклі з тваринництвом і 

навпаки; збирання сировини, її транспортування та зберігання; 

переробку сировини та отримання якісної й безпечної продукції; 

транспортування та зберігання продукції; реалізацію продукції на 
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персоніфікованих ринках; споживання готової продукції тощо.  

Отже, виробництво якісної та безпечної продукції, зокрема з 

метою харчування людства та живлення біорізноманіття в умовах 

України є актуальним і має величезні перспективи в Трофології.  

Завдяки гармонізації мультидисциплінарного навчально-

науково-виробничого напряму Вітатеррологія, суспільство зможе 

вирішити нагальні проблеми життєвих процесів та їх трофічних ланок, 

виходячи із філософії, що «Мета ефективного життя – його вічність і 

проявляється в дітях, гармонізації, а не антропоцентризмі, суспільства 

у Храмі Матінка-Природа!» 
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Вирощування картоплі завжди було і залишається важливою і 

актуальною темою для населення України. При значних площах 

вирощування у 1,7-1,9 млн. га врожайність залишається низькою, на 
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рівні 120-130 ц/га, що майже в 3-4 рази меньше, ніж в країнах західної 

Європи. Одним із найголовніших факторів розвитку картоплярства є, 

насамперед, підвищення урожайності до рівня 300-400 ц/га та розвитку 

переробки бульб на крохмаль та картоплепродукти [1]. 

Картопля як високопродуктивна культура вимагає застосування 

високих норм мінеральних і особливо органічних добрив. Проте, у 

сучасному сільськогосподарському виробництві різко скоротилось 

поголів‘я худоби і відповідно виробництво органічних добрив (гною). 

Тому, альтернативою застосування під картоплю гною може служити 

заробка соломи попередника, посів сидератів та їх композицій [1, 2]. 

Із зміною клімату в Україні, дискусійним питанням є вибір 

строків посадки бульб та підбір сортового складу. 

Мета роботи полягала у вивченні систем удобрення сортів 

картоплі та можливою заміною гною, рослинними рештками з 

використанням соломи  попередника та пожнивної гірчиці білої на 

фоні невисоких норм мінеральних добрив та строків посадки. 

Для реалізації поставленої мети, вирішувалися такі основні 

завдання: 

 удосконалення системи удобрення ранньостиглого та 

середньостиглого сортів картоплі із відповідними параметрами 

урожайності; 

 встановити вплив удобрення на особливості росту, розвитку та 

продуктивності сортів картоплі; 

 встановити можливість використання бульб картоплі для 

виробництва крохмалю та картоплепродуктів. 

Дослідження з вивчення систем удобрення сортів картоплі на 

врожайні та якісні показники бульб проводилися в умовах дослідного 

господарства «Артеміда» Калинівського району Вінницької області 

впродовж 2010-2015 рр. у тимчасових дослідах закладених у 

Опорному пункті Інституту Картоплярства НААНУ. 

Методикою досліджень передбачалось вивчення впливу 

мінеральних добрив (N60P60K90) у поєднанні із застосуванням 

заробки соломи попередника (озимої пшениці), вирощування і 

заробкою зеленої маси пожнивної культури (гірчиці білої) в порівнянні 

із варіантом без застосування добрив. 

Об‘єктом дослідження були ранньостиглий сорт картоплі 

Повінь та середньоранній сорт Червова Рута. Вивчалось також і три 

строки посадки: ранній, середній та пізній за норми посадки 65 тис. 

шт. га. Дослідження проводили у 2013 – 2015 роках. Грунт дослідної 

ділянки – чорнозем типовий малогумусний із вмістом гумусу 4,20 %. 

Погодні умови років проведення досліджень суттєво впливали 
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на ростові процеси сортів та їх врожайність. Так посушливі умови 

2015 року найбільш знизили врожайність досліджуваних сортів, а 

особливо за пізнього строку посадки. Умови зволоження 2013 та 2014 

років були більш сприятливими для вирощування сортів картоплі, при 

цьому врожайність середньораннього сорту Червона Рута була вищою 

і стабільнішою порівняно із ранньостиглим сортом Повінь величина 

врожаю бульб якого залежала від опадів червні – липня. 

Урожайні властивості сортів картоплі залежно від варіантів 

удобрення та строків проведення посадки бульб представлено в 

таблиці 1. 

Із даних таблиці 1 видно, що врожайність бульб картоплі на 

варіанті досліду без застосування добрив у ранньостиглого сорту 

Повінь при посадці у другій декаді квітня (ранній строк) становила 

26,8 т/га, а середньораннього сорту Червона Рута 27,7 т/га. Проведення 

посадки у третій декаді квітня (середній строк) знизило урожайність 

вирощуваних сортів на 2,6 та 2,7 т/га відповідно. Проведення посадки 

сортів картоплі у першій декаді травня (пізній строк) обумовлює різке 

зниження врожаю у обох сортів, і відповідно врожайність сорту 

Повінь знизилась порівняно із першим строком на 5,6 т/га а сорту 

Червона Рута – 6,1 т/га. Дана закономірність прослідковується і на 

варіантах із внесенням лише мінеральних добрив та і на їх поєднанням 

з використанням соломи попередника озимої пшениці та сидерату 

гірчиці білої. 

Одже, внесення добрив не може компенсувати зниження 

врожайності бульб досліджуваних сортів картоплі при пізніх строках 

посадки. 

Застосування різних форм добрив в роки проведення 

досліджень зумовлювало підвищення врожаю бульб за ранньої 

посадки порівняно із контрольним варіантом. Так на варіанті досліду 2 

у сорту Повінь дане перевищення становило 7,3 т/га, а сорту Червона 

Рута – 10,6 т/га. На 3 варіанті досліду дане перевищення відповідно 

становило 10,4 та 11,7 т/га. 

Застосування в якості удобрення N60P60K90 та заробки соломи 

попередника плюс сидерату гірчиці білої вар. 4) дало можливість за 

раннього строку посадки отримати у сорту Повінь врожайність на 

рівні 42,8 т/га а сорту Червона Рута 41,0 т/га. Запізнення із посадкою 

на 10 та 20 днів обумовлює зниження бульб картоплі, однак він був 

досить високим, і у сорту Повінь відповідно складав 38,6 та 34,1 т/га, а 

у сорту Червона Рута 37,5 та 33,2 т/га. 
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Таблиця 1 

Продуктивність та якість бульб сортів картоплі залежно від 

різних систем удобрення (в середньому за 2013-2015 роки) 
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1 

Контроль 

без добрив 

(стерня) 

ранній 26,9 15,8 4,25 27,7 17,9 4,96 

середній 24,3 15,6 3,79 25,0 17,8 4,45 

пізній 21,3 15,3 3,26 21,6 17,5 3,79 

2 

Стерня + 

N60P60K90 

(фон) 

ранній 34,7 15,7 5,75 38,3 17,7 6,78 

середній 31,2 15,5 4,84 34,7 17,5 6,07 

пізній 27,1 15,3 4,15 31,4 17,4 5,46 

3 
Фон + 

гірчиця біла 

ранній 36,3 15,3 5,55 39,4 17,8 7,01 

середній 33,4 15,1 5,04 35,5 17,7 6,28 

пізній 32,7 14,9 4,87 31,3 17,3 5,41 

4 

Фон + 

солома + 

гірчиця біла 

ранній 42,8 15,2 6,51 41,0 17,9 7,34 

середній 38,6 15,1 5,83 37,5 17,6 6,60 

пізній 34,1 14,9 5,08 33,2 17,4 5,78 

5 

Фон + 

солома 

+ N15 на 

тону соломи 

+ гірчиця 

біла + 

40 т/га гною 

ранній 47,6 14,3 6,81 49,9 17,3 8,63 

середній 43,3 14,2 6,15 45,9 17,0 7,80 

пізній 39,6 13,9 5,50 41,3 16,9 6,98 

 

На 5 варіанті досліду де застосовували заробку соломи і 

зеленого сидерату з внесенням N15 на тону соломи та внесення 40 т/га 

гною забезпечило отримання врожаю бульб при ранньому строці 

посадки у сорту Повінь 47,6 т/га, а сорту Червона Рута 49,9 т/га. 
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Посадка сортів у пізніші строки знижувала врожайність бульб але 

менш істотно і врожайність відповідно знаходилась на рівні від 39,6 до 

45.9 т/га. 

Одже, застосування добрив і особливо при збільшенні 

органічних добрив призводило до зростання врожайності бульб у обох 

вирощуваних сортів. Також необхідно зазначити і те, найвищу 

продуктивність у роки проведення досліджень по всім варіантам 

досліду забезпечував сорт Червона Рута. Вміст крохмалю в бульбах є 

сортовою ознакою і його вміст у бульбах сорту Червона Рута 

знаходився в межах від 16,9 до 17,9 %, а у сорту Повінь дещо менше 

від 13,9 до 15,8 %. При цьому крохмальність бульб знижувалась у обох 

сортів від збільшення норм добрив і вищого врожаю та із – за 

запізнення з посадкою на 0,9 – 1,0 %. Збір крохмалю є інтегрованим 

показником який залежить від крохмальності та величини врожаю 

бульб. Так збір крохмалю у сорту Повінь складав від 3,26 до 6,81 т/га, 

а у сорту Червона Рута від 3,79 до 8,63 т/га.  

 

Висновки 

Для отримання найвищих рівнів врожаю в умовах 

правобережного Лісостепу посадку сортів картоплі необхідно 

проводити не пізніше другої декади квітня. Запізнення із проведенням 

посадки на 10 днів призводить до зниження врожаю в середньому на 

2,6 – 4,2 т/га, а запізнення на 20 днів знижує врожай бульб на 5,6 – 8,5 

т/га.  

Застосування мінеральних добрив в посівах ранньостиглого 

сорту Повінь та середньораннього сорту Червона Рута призводить до 

зростання рівня врожайності в середньому на 5,8 – 10,5 т/га, при 

незначному зниженні вмісту крохмалю в середньому на 0,1 – 0,3 %. 

У системі удобрення сортів картоплі визначальним є 

застосування органічної складової, а саме соломи попередника, 

зеленого сидерату та гною у поєднанні із внесенням невисокої норми 

мінеральних добрив  що призводить до отримання найвищого врожаю 

на рівні 47,6 – 49,9  т/га. 
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Основу виробництва органічної продукції повинна складати 

комплексна програма, що базується на стандартах розроблених в 

Євросоюзі. Вона охоплює всю систему: кормову базу, виробництво, 

контроль технології, маркування, торгівлю тощо. Через належну 

пасічницьку практику (WBP) формується довіра між державою, 

виробником та споживачем [6]. 

Законодавство ЄС з питань безпеки та якості органічної 

продукції бджільництва керується Постановою Комісії щодо 

стандартів пасік органічного виробництва. Нею регламентується  

вимоги до органічної кормової бази, застосування хімічних  засобів  у 

лікуванні бджіл та добрив у рослинництві, вимог до технології 

пасічникування, технологій тощо [7, 11]. 

 Безпека і якість продуктів харчування і меду  у Європейському 

Союзі та світі   контролюється: 

 Міжнародним харчовим Кодексом (СА); 

 Європейською асоціацією безпеки харчових продуктів (EISA); 

 Міжнародними стандартами продуктів харчування (IFS); 

 Європейською Системою швидкого оповіщення про харчові 

продукти і корми (RASFF); 

 Директивою ЄС 2001/95 – загальної безпеки продуктів; 

 Системою аналізу ризиків і контролю критичних точок 

(HACCP); 

 Статутом ЄС 178/2002 – загальний Закон продовольства; 

 Глобальною міжнародною нормою ISO 22000; 

 Міжнародною комісією по меду (IHC) (з 1990 року); 

 Європейською федерацією фасувальників і дистриб‘юторів 

меду (EFHPO) з 1989 року; 

 Міжнародною асоціацією фасувальників  меду (HIPA) (з 2004 

року); 

 Належною пасічницькою практикою (Wood Beekeeping 

Practice – WBP); 

 Директивою Ради ЄС 2001/110; 
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 Директивою Ради ЄС 2001/110 по меду; 

 Окремо в країнах Євросоюзу розроблена законодавча база по 

органічному бджільництву: 

 Постанова Ради ЄС № 1698/2005 (стаття 36); 

 Постанова Ради ЄС № 889/2008. 

Постійне багаторічне піклування про якість та безпеку 

продукції проводить Всесвітня федерація Асоціації бджолярів 

«Апімондія», яка об‘єднує 115 країн світу. На ХХХХIII Конгресі, що 

проходив у Києві (жовтень, 2013), та на форумі в Кореї, гостро 

поставлено питання якості меду та боротьби з фальсифікацією. 

За даними експертів FAO Україна знаходиться у світі на 

третьому місці за виробництвом меду (2015 рік – 75 тис. т) та перше – 

у Європі. Експорт його швидко зростає, так, з 22 місця експортерів 

меду у світі Україна, в 2015 році, зайняла 5-е місце – 35 тис. т., це 2,6 

млн. доларів [13]. 

З 2016 року діє поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі 

між Україною і ЄС. Це додатковий великий ринок – 28 країн та 500 

млн. споживачів. 

Доречним та актуальним для України, особливо на час 

формування нормативно-правової бази держави з органічного 

бджільництва, є врегулювання тлумачення важливих термінів: 

екобіологічна продукція, еко- чи біо-, екологічна чи органічна 

продукція. Виробники ці терміни, часто споріднюють. Префікс «біо» 

може застосовуватися як до органічної продукції, так і до виробленої в 

«дикій природі». По різному трактують вислів «екологічно чистий 

продукт». Це може мати відношення до продукції, що не містить 

шкідливих речовин, чи – продукт ─ вироблений на екологічно чистій 

території.  

Європейське законодавство застосовує подвійну назву – 

«okologische/biologische Production» [4]. 

Певний рух відмічається і на Україні. Так, Міністерством 

аграрної політики та продовольства України видано наказ «Про 

створення робочої групи Мінагрополітики України з питань розвитку 

бджільництва». Правда, у проекті наказу у питанні «Про встановлення 

окремих вимог до меду, що призначається для споживання людиною» 

(жовтень, 2015) виявлено ряд не точних, а то і парадоксальних 

визначень, які, при їх затвердженні, ускладнює діяльність галузі, 

виробників, експортерів. 

На даний час органічне бджільництво вимагає підвищення 

державного регулювання та підтримки в різних формах (дотаційних 

виплатах, низьких кредитних ставках, документальному та 
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юридичному забезпеченню тощо) [3, 4].   

Для забезпечення ефективного розвитку органічного 

виробництва в Україні необхідно розробити комплексну програму 

рішень і дій щодо виробництва, структури та інфраструктури цього 

ринку, і особливо актуально це – у сфері органічного бджільництва [1, 

6, 7, 12, 15]. 

Щоб називатися органічними, не менше 95 % інгредієнтів, що 

входять до складу продукту, повинні мати органічне походження, та і 

тільки згідно зі списком складових (додаток ІХ до Постанови 

889/2008) можуть використовуватися без обмежень. 

Реформування в Україні санітарно-ветеринарних та інших 

контролюючих служб призвели до суттєвого неузгодження питань 

правового, санітарного, ветеринарного контролю та нагляду за 

продукцією і продуктами харчування. 

Загрозою є те, що зараз в українських медах виявляють ряд 

заборонених та шкідливих речовин, частина з яких офіційно не 

використовуються у вітчизняному бджільництві. Це говорить про 

контрабандне надходження неякісних лікарських засобів, порушення 

ветеринарного законодавства. Про це було повідомлено на ХХХХIII 

Конгресі Апімондії у Києві (2013). В пасічницьких ветеринарних 

препаратах вироблених російськими фірмами «Агробіопром» та «Апі 

Сан» – у 80 % застосовуються антибіотики, хоча їх вміст замовчується. 

Склад описано як натурально-органічний: часник, морська вода, 

аскорбінова кислота, ефірні олії. Цей маркетинговий хід є екологічною 

диверсією для пасічників України .  

Вимоги до залишків у меді антибіотиків у Європі за останні 15 

років зросли в 100 раз, і визначають їх на рівні 1:10-10 . По-простому, 

одна пігулка левоміцітіну (хлорамфінікол) – «забруднює 

антибіотиками» – 70–100 т меду [3, 6, 11]. 

Відмічаються випадки стороннього занесення в гніздо 

сульфаніламідів при бджолиному злодійстві та нападах бджіл. Зростає 

ймовірність попадання цих препаратів при використанні бджолами 

стічних вод тваринницьких ферм, де використовувались лікувальні 

засоби [3]. 

Все гострішою для бджільництва постає проблема застосування 

у рослинництві неонікотіноїдів [2, 3, 5, 7, 14]. 

Після ряду заборон у Європі вони стрімко заповнюють ринок 

України. Неонікотіноїди – це нейротоксини, які в 6000 разів 

токсичніші ДДТ. Період напіврозпаду їх – від 1 до 3 років. Вони 

можуть накопичуватись у меді, соняшниковій олії тощо [14]. 

Вченні зробили невтішні прогнози про шкодочинність дії 
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неонікотиноїдів не тільки для бджіл та продукції, а й для людини, якій, 

при вдиханні, в організм може попадати пилок рослин отруєних 

пестицидами. Свою забруднюючу негативну дію можуть спричиняти 

пестициди, поширюючись з частинками пилу на час посіву, руху 

агрегатів, при приготуванні сумішей та насіння  [5, 6]. 

ГМО є офіційно заборонені в Україні. Проте йде масове та 

безконтрольне використання модифікованого ріпаку, сої, кукурудзи 

тощо [2, 3, 11]. 

В ряді досліджень та наших публікаціях [3, 6, 7, 10, 14] 

наголошується на цю небезпеку для галузі. Контроль ГМО в Європі 

дуже чіткий. Лише одна молекула об‘єкта в зразку меду вже якісно 

фіксується. Тобто, одне пилкове зерно ГМО може зупинити експорт 

партії меду в 20 т. На безпечну квітку, чи у вулик, воно може бути 

занесене вітром. Так, уже за 2 години пилкові зерна ГМО кукурудзи 

були виявлені на квітах за 32 км.  

За свідченнями виробника та експортера меду В. Ференчука 

(2016) [14] ─ від 20 до 30 % меду виробленого в Україні є 

непридатним для експорту і споживається на внутрішньому ринку. Він 

виявляється забрудненим антибіотиками, метронідазолом, 

сульфаніламідами, нітрофуранами тощо. Забруднення, часто 

проходить ненавмисно, при застосуванні несертифікованих 

лікувальних засобів, порушенні технології виробництва тощо. Ці меди, 

зрозуміло, не додають здоров‘я і нашим споживачам. 

Висновки 

Для забезпечення ефективного розвитку бджільництва в Україні 

необхідно розробити комплексну програму рішень і дій щодо 

виробництва, структури та інфраструктури цього ринку, і особливо 

актуально це – в сфері органічного бджільництва. 

Органічне сільське господарство України має великий потенціал 

для покращення економічного, соціального та екологічного стану в 

державі. Це комплексний розвиток сільських місцевостей та 

поліпшення здоров‘я людей. 

3. Якості та безпечності продукції в країнах ЄС приділяється 

важлива увага. Завдяки застосуванню WBP (належної пасічницької 

практики) там формується взаємна довіра між виробником, 

споживачем, державою. 

4. Будучи європейським лідером у виробництві меду українські 

виробники повинні зберегти високі, чесні та щирі відносини зі 

споживачами ЄС. Держава має хороші перспективи у виробництві 

органічної продукції бджільництва. 

5. На даний час органічне бджільництво вимагає державного 
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регулювання та підтримки в різних формах (дотаційних виплатах, 

низьких кредитних ставках, документальному та юридичному 

забезпеченню тощо).  
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МІКОЗИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БДЖІЛ І ПРОДУКЦІЮ 

 

В.М. П‘ясківський к.с.-г.н., доцент ЖНАЕУ 

В.Ф. Андрійчук к.с.-г.н., доцент ЖНАЕУ  

В.І. Ткачук  к.с.-г.н., ст. викладач ЖНАЕУ 

 

Гриби – це група нижчих рослин, без хлорофілу, які здатні 

рости за відсутності світла. Плісняві гриби – це види грибів ріст яких 

відбувається за рахунок довгих ниток (філоментів), що називаються 

гіфами. Плісняві гриби виростають з одиничної клітини до 

паутиноподібних грибниць з розгалужених гіфів і називаються 

міцелієм. Гіфи дуже важливі для виживання та поширення грибів. 

Плісняві гриби виробляють спори (конідії), здатні поширюватись 

повітряним шляхом у просторі. Велика кількість цих спор придає 

кожному виду пліснявих грибів їх характерний колір. Спори 

поширюються пасивно вітром та водою, та активно – комахами тощо. 

Спори можуть знаходитись в стадії спокою на протязі багатьох місяців 

та років, до тих пір, поки не виникнуть відповідні умови. 

Плісняві гриби можуть погіршувати харчову цінність зернової 

сировини та контамінувати продукти метаболітами, бути доволі 

токсичними для всього живого: для тварин, людей та рослин. 

В системі органічного світу гриби займають особливе 

положення: з тваринами їх зближує характер азотного і 

вуглеводневого обміну, а також, наявність в оболонках грибних клітин 

хітину. До рослин гриби близькі за характером живлення – 

всмоктування, а не поглинання їжі, а також, вони мають необмежений 

ріст. Тому багато вчених вважають, що гриби є особливим царством 

природи, поряд з царством тварин і рослин [1, 2, 13]. 

Виробництво високоякісної продукції бджільництва, зважаючи 

http://uk.wikipedia.org/wiki
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на його значний експортний потенціал, має стати важливим питанням 

державної стратегії формування аграрного сектора економіки. Не 

менш значимим є виробництво якісної, безпечної, доступної продукції 

і для власних споживачів, це зміцнить продовольчу незалежність 

України та її експортний потенціал [8]. 

На сьогодні для боротьби за якість продукції в країнах ЄС 

розроблена цілісна система, котра включає ланцюжок контролю який 

формується, починаючи від обробітку ґрунту, технології виробника, 

тари, торгівельної мережі тощо [8, 10]. 

Одним з ефективних шляхів до відновлення природних 

біоценозів та збереження біорізноманіття – є органічне виробництво, а 

на його основі – організація та ведення органічного бджільництва. В 

Україні з кожним роком розширюються площі сільськогосподарських 

земель під виробництво органічної продукції. Так як і в світі, в 

Україні, також збільшується частка у виробництві органічної продукції 

бджільництва. На сьогодні ‒  це не дань моді, а життєва потреба [8]. 

Але значної шкоди пасічникам, які працюють в органічному 

бджільництві, завдають простіші гриби та їх токсини. 

Плісняві гриби погіршують біологічну цінність продукції 

бджільництва та контамінують їх похідними свого метаболізму, 

достатньо токсичними для людей [1, 3]. 

Крім того, гриби можуть бути збудниками інфекційних хвороб 

бджоли медоносної. Ця група рослинних організмів нараховує більше 

70 тис. видів. Одні види грибів паразитують в живих тканинах рослин 

та тварин, інші – харчуються за рахунок мертвих органічних 

субстратів. Хвороби, викликані грибами, називаються мікозами. 

Окремі види є збудниками ряду інфекційних хвороб (аскосфероз – 

гриб Ascosphera apis; аспергільоз – гриби Aspergillus flavus, Aspergillus 

niger, Aspergillus fumigates; меланоз – гриб Fungi impersfecti), вони 

можуть виступати як емерджентні збудники, ослаблюючі імунітет 

комах та сімей, через токсини – погіршувати якість продукції [1, 10]. 

Аскосфероз (вапняний розплід) – інфекційна хвороба 

бджолиних сімей, вражаюча трутневі, а згодом бджолині та маточні 

личинки, призводячи їх до загибелі та вапнування через сумчатий гриб 

– Ascosphera apis, спори якого є дуже живучими (до 10 років). Спори є 

стійкими до дії парів формаліну та сірчистого ангідриду. Симптомами 

хвороби є поява над кришечками загиблих личинок слабого нальоту 

білої плісняви. Трупи личинок висихають, а з головної частини 

покриваються  шаром войлокоподібного міцелію білого кольору. У 

здорові сім‘ї бджоли заносять збудника разом з нектаром, пилком, 

медом, при бджолиних крадіжках з ослаблених сімей та ін. Зараження 
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проходить після значних похолодань, при вологій погоді, розміщення 

вуликів у лісі тощо. 

Аспергільоз (кам‘яний розплід), хвороба викликається грибами 

Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus fumigates. Дія є 

патогенною для бджіл, тутового і дубового шовкопрядів, багатьох 

видів диких комах, пташок, тварин та людей [9]. 

Гриб широко поширений в природі, живе та розмножується на 

органіці, та на рослинах, в тому числі на пиляках квітів і нектарниках. 

З пилком та нектаром він заноситься до вулика і, при похолоданнях та 

підвищеній вологості, активно розвивається на стільниках в перзі та на 

загиблих бджолах. 

Найбільше піддаються захворюванню слабкі сім‘ї, які не в змозі 

підтримувати температуру в гнізді на всій площині стільника. Сприяє 

цьому мокра та волога погода, похолодання. Часто хвороба виникає в 

кінці зими та ранньою весною, коли у вулику підвищена вологість 

повітря та створюються умови розвитку збудника.  

Попадаючи з кормом (мед та перга) в організми личинки та 

бджоли ‒  гриб утворює токсин, який швидко викликає смерть. 

Доросла бджола гине за 2-3 години. Перебіг хвороби може мати 

скриту і явну форми. При явній формі частіше гине розплід [1]. 

Захворівши, комахи сильно втрачають в масі. Загиблі личинки 

твердіють, стають зморшкуватими, зменшуються в об‘ємі. Позаду 

голови через оболонку проростає міцелій гриба утворюючи своєрідний 

«комірець». За 1-2 доби гриб поширюється по всій поверхні личинок, 

утворюючи оболонку міцелію. Потім збудник хвороби утворює в 

передній частині тіла спори, від чого ця ділянка стає жовтою, зеленою 

чи чорного кольору. По мірі дозрівання спор колір личинки стає 

темнішим. Після видалення бджолами плісняви з загиблих личинок 

(мумій) вони стають світлішими, а коли бджоли покривають їх 

прополісом – бурими. Висохлі мумії легко видаляються з комірки. 

Спори гриба легко розносяться вітром, осідаючи на медоносах, 

на слизових оболонках пасічника, стільниках та продуктах 

бджільництва. 

Меланоз – (гриб Fungi impersfecti) інфекційна хвороба 

бджолиних сімей, вражає маток, трутнів та робочих бджіл. Збудник – 

гриб, умови поширення якого ще не вивчено. Попадаючи в кишечник з 

кормом, збудник викликає, вже через добу, некроз тканин. Відмерлі 

тканини утворюють чорні грудочки різної щільності, в яких 

знаходиться хворобливий початок. Інфікуються бджоли при 

погіршенні умов утримання, споживанні падевого меду, механічних 

ушкодженнях зовнішніх покривів [1].  
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Хвороба проявляється, частіше, в другу половину літа. Вплив 

має різка зміна погоди, надходження падевого меду.  

При хворобі маток, бджоли викидають її з вулика. Це часто стає 

причиною трутовості сім‘ї. 

Агент не стійкий проти дезінфікуючих засобів, хоча 

профілактика хвороби ще не розроблена [8]. 

Практика показує, що джерелом попадання грибків у вулик 

можуть бути неякісні (чи неактивовані) в якості білкової підгодівлі 

лікарські дріжджі чи запліснявілий цукор[3, 10, 11]. 

Небезпека отруєнь може надійти з корму, у вигляді неякісних 

білкових підгодівель чи закислого сиропу в годівницях (П‘ясківський 

В.М., 2016) [8]. Небезпеку для здоров‘я бджолиної сім‘ї та їх імунітету 

можуть нести ураженні мікозами старі стільники, неочищений віск, 

запліснявілі підгодівлі (перга, пилок, пасти та ін.) підвищена вологість 

у вулику тощо [3, 8, 10]. 

В той же час присутність певних грибів, здатних виробляти 

мікотоксини, не є ознакою наявності відповідного мікотоксину, тому, 

що на процес його формування впливає багато факторів. І навпаки, 

відсутність видимих ознак ураження грибами, не гарантує відсутність 

токсинів, бо гриб уже міг загинути, а мікотоксини лишитись [2, 6]. 

Разом з тим після аварії на ЧАЕС, на північному Поліссі 

склалися умови, коли одночасно на якість продукції впливають 

декілька негативних факторів: забруднення кормів радіонуклідами та 

важкими металами і враження кормів грибами. Широке 

розповсюдження фузаріозу на територіях, що постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС, сприяє накопиченню в продуктах харчування та 

кормах токсинів і радіонуклідів [6, 7, 14, 15].  

В стані спокою спори можуть знаходитись на протязі багатьох 

місяців та років, до тих пір, поки не виникнуть умови оптимальні для 

їх проростання. Це чітко проявляється у бджільництві. Виникненню 

аскосферозу личинок сприяє сильне затінення вуликів, утримання 

сімей у лісі, низинах місцевості тощо [1, 8]. 

Відмічається масове ураження пліснявими грибами перги у 

зимуючому гнізді, при недотриманні технології складання гнізда, 

ослабленні сімей тощо. Уражена перга стає токсичною для дорослих 

бджіл та першого весняного розплоду, що є однією з причин 

ослаблення сімей весною, та їх відходу [8, 10]. 

Ріст пліснявих грибів не завжди видно неозброєним оком. 

Перша стадія росту плісняви може бути виявлена тільки під 

мікроскопом. 

Сентин Э [13] вказує, на здатність більшості пліснявих грибів 
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колонізувати декілька видів рослин та використовувати різні види 

органічної матерії для виробництва енергії. З цього виходить, що на 

різному біологічному матеріалі у вулику ростуть по декілька видів 

грибів. 

Найбільш часто зустрічаються в їжі людей та кормах для тварин 

токсиноутворюючі гриби, що відносяться до трьох родів: Aspergillus, 

Fusarium, Penicillium. Мікотоксини від роду Aspergillus це Афлатоксин 

В1, В2, У1, У2, охратоксин А, стригматоцистин та циклопіазонова 

кислота [4]. Афлатоксини можуть продукуватись при температурі від 

12 до 40 0С, рН від 3,5 до 8,0. Деякі види Penicillium можуть давати 

охратоксин при температурі 12-37 0С і вище та мінімальному значенні 

рН -2,2. Дуже широкий спектр температури при яких гриби здатні 

продукувати мікотоксини: від 12 до 40 0С, а коливання рН середовища 

від 3,5 до 8,0. Звичайно гриби нормально розвиваються при 

температурі в межах 20-30 ºС. Оптимальні умови для пліснявого росту 

є різними для різних видів, проте, як правило, плісняві потрібна висока 

температура та вологість. А ці умови для них може утворити сім‘я 

бджіл, погода та невмілі дії пасічника. 

Зараження грибами може проходити на різних етапах 

технології: в полі, при польоті, на напувалці, при виробництві 

продукції, при недотриманні санітарно-гігієнічних умов приміщень, та 

пасічником через тару та інструмент, при транспортуванні, зберіганні, 

через торгівельну мережу тощо [1, 5, 8 14]. 

На нашу думку пліснявий білий наліт на штучній вощині є 

результатом життєдіяльності грибів. Вже пізніше, в процесі відбудови 

комірок та обробки воскової поверхні бджолиними «ліками» - 

прополісом, наділеним сильними бактерицидними властивостями до 

грибів та інших інфікуючи факторів він зникає [8]. На сонці, під дією 

променів та температури, він теж зникає. Ось, чому підтверджується 

висока ефективність прополісної вощини від В. Домбровського з 

підприємства ТОВ «Київбджолопром» Київської області [3]. 

За данними О. Малініна [7], при проведені 

мікотоксикологічного моніторингу зернових кормів Лісостепу 

України, встановили, що у понад 53% випадків корми мають ступінь 

забрудненості 10–20 тис. спор в 1г корму. Це може негативно впливати 

на організм сільськогосподарських тварин. Серед мікобіотів кормів 

переважали передставники родів Aspergillus, Penicillium, Fusarium та 

мукоральні гриби 

Вважається незаперечним той факт, що більшість савців, 

примати, птахи, деякі види риб, комах, мікроорганізмів і вищих 

рослин, в тій чи іншій мірі чутливі до токсичної дії афлатоксинів [17]. 
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Афлатоксини проявляють гостру і хронічну токсичність щодо цих 

тварин, а деякі мають мутагенну, канцерогенну і тератогенну дію. 

Вони мають відношення до первинного раку печінки у людей та 

синдрому Рейя — гострого синдрому у дітей з високою смертністю [6, 

9, 12].  

 

Висновки. 

1. Деякі гриби здатні наносити суттєвих прямих втрат 

бджільництву, а через заразні хвороби (аскосфероз, аспаргельоз, 

меланоз) – завдавати токсичну дію на бджіл, віск, вулики, приміщення 

тощо. 

2. Важливе значення для бджоляра має уміння своєчасно 

оцінити загрозу та навчитись ідентифікувати і контролювати 

контамінацію продуктів бджільництва, кормів продуктами 

життєдіяльності грибів ‒  мікотоксинами. Обмежити проникнення 

мікотоксинів в пасічницьку продукцію та корми. 

3. Небезпеку для здоров‘я бджолиної сім‘ї та їх імунітету 

можуть носити ураженні мікозами старі стільники, неочищений віск, 

запліснявілі підгодівлі (перга, пилок, пасти та ін.) підвищена вологість 

у вулику тощо. 

4. Використання більшості хімічних засобів для боротьби з 

грибами в ЄС заборонено. Відбір зразків проб для досліджень 

регламентовані відповідними дерективами ЄС. Методи аналізів та 

відбору зразків проб є в розробці та контролі FAO. 

5. Комплекс висвітлених проблем з мікозами та мікотоксинами 

складають загрозу ефективному веденні бджільництва, якості та 

безпечності продукції і вимагають продовження наукових досліджень. 
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МІКОТОКСИНИ – ЯК ЗАГРОЗА  

ОРГАНІЧНОМУ БДЖІЛЬНИЦТВУ 

 

В.І. Ткачук  к.с.-г.н., ст. викладач ЖНАЕУ 

В.Ф. Андрійчук к.с.-г.н., доцент ЖНАЕУ 

В.М. П‘ясківський к.с.-г.н., доцент ЖНАЕУ 

 

Органічне виробництво є цілісною системою господарювання та 

виробництва харчових продуктів. Це поєднання найкращих WBP – 

належних виробничих практик. В комплексну технологічну основу їх 
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покладено збереження довкілля, високого рівня біологічного 

різноманіття, природних ресурсів, застосування високих стандартів 

належного утримання тварин та створення для них певного комфорту, 

це метод виробництва, який відповідає вимогам до продуктів 

виготовлених із застосуванням речовин і процесів природного 

походження [11]. 

Питання розвитку органічного бджільництва розглядалися на 

двох Конгресах «Апімондії» (Болгарія, Мексика), що дало поштовх 

збільшенню долі органічної продукції у загальному виробництві до 

15% [13]. 

У бджільництві органічна продукція повинна вироблятись на 

основі сертифікованого органічного виробництва у відповідності до 

вимог країн ЄС, які регламентують всі етапи виробництва, 

маркування, транспортування та контролю продукції. Система 

побудована на високій якості продукції та довірі споживачів і 

виробників [11]. 

При розробці належної пасічної практики (YBP-Yood 

Beekeeping Practice) в розділі ІІ (Джерела забруднення продуктів 

бджільництва) виділено пункт небезпек, джерелом яких можуть бути 

забруднення з навколишнього середовища. Вони можуть надходити в 

продукти бджільництва з повітря, води та ґрунту, а через них, та 

рослини, попадати в нектар, пилок, прополіс. З бджолами ці негативні 

контамінанти попадають в продукцію – мед, пергу, віск, прополіс 

[11, 13]. 

Сучасні вулики, проблеми пов‘язані з індустріалізацією і 

хімізацією сільськогосподарського виробництва, зміни клімату, 

загрози дії ГМО, забруднення навколишнього середовища вимагають 

переосмислення причин  виникнення «традиційних» незаразних 

хвороб бджіл. Нові синергічні фактори, що виникають ‒  впливають на 

перебіг хвороб. Так, в сучасній епізоотології вводиться поняття 

«емерджентні хвороби» [11, 13]. Трактується це як «знову виникаючі» 

заразні хвороби. Досліджуючи їх на бджолах в дикій природі (А. 

Dobson. J. Faufapoulos, цит. по Е. Руденко та ін., 2015) до 

емерджентних хвороб (третьої категорії) віднесли збудників, що 

проявляються на фоні ослаблення імунітету бджолиного організму в 

умовах прямого впливу зовнішнього середовища. Виникає так званий 

екзотипічний патоген [11, 13]. 

В той час в Європі та світі збільшується обізнаність споживачів 

про загрози, викликані отруєнням організму тварин та людини 

мікотоксинами. 

Бджоли також вражаються мікозами. Частіше це відбувається за 
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вологої та прохолодної погоди, в погано утеплених вуликах та в 

слабких сім‘ях. Простіші гриби, та їх токсини, здатні наносити 

бджільництву значної шкоди. 

Плісняві гриби також погіршують біологічну цінність продукції 

бджільництва та контамінують їх похідними свого метаболізму, 

достатньо токсичними для людей, тварин та рослин [9, 11]. 

Поглибленого вивчення мікотоксини набули з 1961 року коли 

була виділена група високотоксичних метаболітів Aspergillius flavus – 

афлатоксини, з арахісового шроту імпортованого у Великобританію. 

Основні види продукції, що піддаються ураженню 

мікотоксинами є злаки, горіхи, сухофрукти, маслинні та бобові, 

фрукти (яблука), силос, фураж. Вони можуть зустрічатися у ряді 

харчових продуктів: пиві, вині, можуть попадати в харчовий ланцюг 

разом з м'ясом, яйцями, молоком, сиром та медом, як наслідок 

контамінованих кормів [9]. Термін «Мікотоксини» означає токсичні 

хімічні продукти, що виробляються деякими видами пліснявих грибів, 

вражають урожай на полі, чи після збирання, і несуть потенційну 

загрозу для здоров‘я тварин та людей при споживанні продуктів, 

приготовлених з ураженого пліснявою інгредієнтів [14]. До цього 

переліку можна віднести продукти бджільництва в умовах 

сприятливих для розвитку грибів. І це проходить там, де бджоли не 

можуть захистити своє житло та корми. Тому, середовище вулика 

(волога, температура,корм), чи вироблена продукція (бджолине 

обніжжя, перга, підмор тощо) після ураження пліснявими грибами 

можуть нести небезпеку бджолам та споживачеві. 

Кожен вид мікотоксинів продукується одним (або більше) 

видом специфічних видів мікроскопічних грибів. В деяких випадках 

один вид грибів може виробляти декілька видів мікотоксинів.  

В той же час присутність певних грибів, здатних виробляти 

мікотоксини, не є ознакою наявності відповідного мікотоксину, тому, 

що на процес їх формування впливає багато факторів. І навпаки, 

відсутність видимих ознак ураження грибами, не гарантує відсутність 

токсинів, бо гриб уже міг загинути, а мікотоксини лишитись.  

Мікотоксини є вторинними метаболітами. Вони формуються на 

останніх стадіях фази росту. Обмін речовин в грибах пов'язаний з 

аеробними процесами дихання, які використовують вуглеводи та 

жири.  

В кормах уражених грибами накопичуються продукти їх 

життєдіяльності - токсини, які негативно впливають на здоров‘я, 

значною мірою знижують стійкість організму проти захворювань, 

зумовлюють генетичні порушення, фізіологічний стан і 
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продуктивність тварин. Біологічна дія токсинів на живий організм 

обумовлена порушенням синтезу білку та нуклеїнових кислот, що 

призводить до зниження росту і розвитку, продуктивності та 

резистентності організму. Структура молекули токсинів стійка до дії 

фізичних та хімічних факторів і не руйнується при консервації і інших 

операціях, які використовуються у кормо виробництві [17]. 

При проведені мікотоксикологічного моніторингу зернових 

кормів Лісостепу України О. Малінін та ін. [10] встановили, що у 

понад 53% випадків корми мають ступінь забрудненості 10–20 тис. 

спор в 1г корму. Це може негативно впливати на організм 

сільськогосподарських тварин.  

Вважається незаперечним той факт, що більшість савців, 

примати, птахи, деякі види риб, комах, мікроорганізмів і вищих 

рослин, в тій чи іншій мірі чутливі до токсичної дії афлатоксинів [16]. 

Афлатоксини проявляють гостру і хронічну токсичність щодо цих 

тварин, а деякі мають мутагенну, канцерогенну і тератогенну дію. 

Вони мають відношення до первинного раку печінки у людей та 

синдрому Рейя — гострого синдрому у дітей з високою смертністю 

[15].  

Найбільш значимими мікотоксинами в продуктах харчування та 

кормах є: афлатоксин – AF, охратоксини – ОТА, зеараленон – ZEA, Т–

2 токсин, дезоксиніваленон – DON, фумозини – JB. В більшості 

випадків мікотоксини в контамінованому кормі присутні в комбінаціях 

[2, 9]. 

За даними ряду авторів [14, 16] на теперішній час 

ідентифіковано більше 400 мікотоксинів, які мають різноманітну 

молекулярну структуру і суттєво різні за характером дії на організм 

людини і тварин. Серед них 47 – високотоксичних, а 15 – з 

канцерогенними і мутагенними властивостями. Особливо небезпечні 

для людини і тварин є афлатоксини В1 і М1, стрегматоцистин, 

диметилстрегматоцистин, ісландицин, охратоксин А, зеараленон, 

патулін, вомітоксин, Т-2 токсин, пеніцилова, коєва кислоти і інші. 

Переважна більшість мікотоксинів є екзотоксинами, а саме, 

виділяються і знаходяться в субстраті, на якому росте гриб [16]. 

На стабільність мікотоксинів можуть впливати фактори: 

температура, рН, вміст вологи, тиск, буферний стан, а також 

присутність інших компонентів та ферментів. Фізичні фактори 

(очистка, сортування, подрібнення та вилужування) можуть 

спричиняти основний вплив на концентрацію мікотоксинів. При 

попаданні в організм мікотоксини, будучи різними по структурі, 

проявляються широким спектром симптомів [7]. 
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Разом з тим, дуже малі дози мікотоксинів у ланцюзі живлення 

мають велике значення. Хронічні їх впливи викликають довготривалі 

проблеми зі здоров‘ям людини. Деякі з виявлених мікотоксинів є 

канцерогенними, гематоксичними, чи вражаючими нирки, печінку, 

імунну систему [14]. 

Доведено, що мікотоксинам притаманні імунодепресивні, 

канцерогенні, мутагенні, тератогенні, тепато-, нефро- і нейротоксичні 

властивості. На даний час, по різних данних, нараховують від 300 до 

400 видів мікотоксинів, а природних забруднювачів кормів – декілька 

десятків [12]. 

У людини та тварин мікотоксини можуть викликати ураження 

печінки та нирок. Деякі – діють як нейротоксини, інші – порушують 

синтез білків, призводять до підвищеної шкіряної чутливості та сильно 

вираженому імунодефіциту [16]. Серед мікотоксинів, які зараховують 

до природних контамінантів харчових продуктів і зернових кормів для 

тварин є афлатоксини, зеараленон,  Т-2 токсин та дезоксиніваленол 

(вомітоксин). Саме ці мікотоксини регламентовані в харчових 

продуктах і продовольчій сировині згідно ―Медико-біологічних вимог 

і санітарних норм якості плодоовочевої сировини і харчових 

продуктів‖ [9]. 

Негативний вплив мікотоксинів на тварин та людей є 

комплексним і діє, майже, на всі органи в організмі. Головним 

об‘єктом їх є печінка, нирки, ротова порожнина, шлунково-кишковий 

тракт, селезінка, мозок, нервова система. Проте дія різних видів 

мікотоксинів є вибірковою. 

Мікотоксини збільшують схильність до захворювань іншими 

хворобами,  руйнують імунну систему. Тонкий баланс між 

антиоксидантими і прооксидантами в цілому організмі, так і в кожній 

клітині, відповідаючи за регулювання різних метаболічних шляхів, 

забезпечуючи функціонування імунної системи, ріст, розвиток, та 

захист від стресових факторів, тобто проявляється їх емержентна дія 

[13]. 

Більшість мікотоксинів, які забруднюють харчові продукти і 

корми, головним чином, вражають органи кровотворення. 

Трихотецени викликають пошкодження слизової оболонки шлунково-

кишкового тракту, порушення структури і функції кісткового мозку, 

селезінки, тимуса і лімфатичних вузлів [5]. 

Токсикологічна взаємодія мікотоксинів в комбінації спричиняє 

більш негативний вплив на здоров‘я та продуктивність тварин [7]. Ця 

взаємодія може бути адитивна, синергічна чи антагоністична. 

Скудамор К.А., 2005 [14] відмічає на небезпеку вдихання спор 



 167 

грибків, що можуть містити мікотоксини. 

Кожен вид грибка має свої оптимальні умови для розвитку. 

Мікотоксини стимулюють переокисне окислення ліпідів 

посилюючи виробництво вільних радикалів та послаблюючи 

антиоксидантну систему. 

Температура плавлення у мікотоксинів неоднакова і 

коливається в межах від 80 до 320º С. Наприклад для афлатоксинів 

вона складає 190–320ºС, стрегматоцистину – 247º С, охратоксинів – 

216–218º С, цитрину – 170º С, трихотеценів – 131–223º С, зеараленону 

– 178–180º С, пеніцилової кислоти – 83–89º С. Наявність мікотоксинів 

в кормах, встановлене фізико–хімічним або біологічним методами, не 

завжди підтверджується мікологічним аналізом. Це пояснюється перш 

за все тим, що деякі види грибів,наприклад, фузарії, з часом втрачають 

життєздатність і витісняються іншими компонентами біоценозів 

(пеніциліями і аспергілами). Але токсини, які утворилися ними в 

період вегетації рослин, чи в перші строки після збирання врожаю, 

можуть тривалий час зберігатися в кормах. Хоча гриб–продуцент 

мікотоксину може бути не виявлений в кормових субстратах, які 

піддались термічній обробці, але, обеззаражування і детоксикація 

харчової і кормової сировини є недостатньою при наявності в ній 

мікотоксинів [2]. 

Різні види Penicillium можуть продукувати 27 різних видів 

мікотоксинів, в тому числі такі важливі як охратоксин, патулін, 

цитрини і при температурі 40 0С. 

Більшість мікотоксинів є хімічно стабільними сполуками, та 

лишаються в процесах зберігання, як випікання хліба чи виробництві 

пластівців для сніданків [14]. 

Рівень зростаючої загрози для людей, який несуть контамінація 

кормів та харчових продуктів мікотоксинами, викликає зростаюче 

занепокоєння суспільства в Європі. Міжнародний ринок продуктів 

харчування поступово формує свою кон'юктуру на користь екологічно 

чистої продукції. Україна має ресурсний потенціал здатний 

забеспечити високу якість харчів та сировини.  

Аналізуючи результати токсикологічних, бактеріологічних, 

радіологічних і біологічних досліджень продуктів тваринництва, 

останнім часом спостерігаємо тенденцію до зростання наявності 

контамінантів у харчових продуктах . Найбільшу небезпеку для 

населення складає контамінація харчових продуктів, в тому числі і 

продуктах бджільництва, токсинами, радіонуклідами й біологічно 

активними речовинами як хімічного, так і природного походження [5, 

9, 11, 12]. 
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Висновки. 

1. На сьогодні виділено до 300-400 різних мікотоксинів – 

похідних життєдіяльності грибів. Хімічна природа їх різна, окремі 

проявляють синергічні впливи. 

2. Гриби наносять прямі втрати бджільництву через токсичну 

дію кормів для бджіл, віск, вулики, приміщення тощо, уражених 

токсинами. 

3. Головною проблемою для бджільництва є своєчасно оцінити 

загрозу та навчитись контролювати контамінацію продуктів 

бджільництва та кормів мікотоксинами.  

4. Найбільшу небезпеку для здоров‘я бджолиної сім‘ї та їх 

імунітету несуть ураженні мікозами старі стільники, неочищений віск, 

запліснявілі підгодівлі (перга, пилок, пасти та ін.), підвищена вологість 

у вулику тощо. 

5. Більшість хімічних засобів, що можуть використовуватися 

для профілактики мікозів в ЄС заборонено, тому мінімізувати ріст 

пліснявих грибів та накопичення мікотоксинів у вулику і продуктах 

бджільництва може хороший менеджмент виробничого обладнання, 

сховищ, приміщень та торгівельної мережі. 

6. Розкриті проблеми з мікозами та мікотоксинами складають 

загрозу, як галузі бджільництва, так і органічному бджільництву. 
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Виникнення та становлення сфери органічного аграрного 

виробництва  зумовлене світовими потребами збалансованого 

розвитку агроекологічної системи. Органічне виробництво – це цілісна 

система господарювання та виробництва харчових продуктів в 

поєднанні зі збереженням біологічного різноманіття природи, високих 

стандартів належного утримання тварин, технологій виробництва 

продуктів виготовлених на процесах природного (органічного) 

походження та із природних речовин [12, 17, 18]. 

У світі зростає зацікавленість у безпечних продуктах 

харчування. Продукція сільського господарства, вироблена без 

застосування хімічних засобів, мінеральних добрив, шкідливих 

кормових добавок – це не тільки збереження чистоти довкілля і 

відновлення родючості ґрунтів, а і здоров'я людини. Світовий попит на 

екологічно чисті продукти харчування повинна забезпечити продукція 

органічного виробництва. Сьогодні у світі вже 10% населення 

споживає органічну продукцію [2, 8, 17]. 

Найбільш активний розвиток органічного виробництва у США 

та Європі стався в кінці 80- початок 90-х років минулого сторіччя під 

впливом  екологічної кризи. Світовий ринок органічних продуктів є 

стабільним і з високими темпами зростання. Під органічним 

виробництвом в світі зайнято більше 37 млн. га угідь, з яких 33 % в 

Австралії, 12 % – Аргентині [11].  

Світовим лідером виробництві і експорті органічного меду є 

Бразилія (близько 40 тис. т, до 20 тис. т експорт), Аргентина – 1300 т, 

Мексика – 1150 т. Активно цим шляхом йде Туреччина, яка виробляє 

більше 400 т органічного  меду. Серед європейських країн особливими 
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темпами розвивається органічне виробництво в Болгарії. Асоціація 

органічного бджільництва цієї держави за десятиліття суттєво 

розширилась і вже має у виробництві більше 45 тис.  сімей [6]. 

Головними імпортерами органічного меду в світі є США, 

Японія і країни ЄС.  До Німеччини органічний мед постачають 54 

країни світу. Він складає  5% споживчого ринку. 

Зараз відзначаються особливо швидкі темпи зростання 

органічної продукції бджільництва. Вже відбулося два Конгреси (в 

Болгарії та  Мексиці) з органічного бджільництву. На ХХХХIII 

Конгресі Апімондії у Києві (жовтень 2013 року) відбувся круглий стіл 

з цього питання. 

Проте, ціни на органічні продукти в торгівлі України істотно 

завищені. За кордоном ці націнки, як правило, складають 15–30, 

окремих – до 50 %, то на Україні, вони можуть доходити до 200–300 

%. Західноєвропейські виробники стверджують, що вартість продукції 

у них могла бути вищою, якби від держави не надходили дотації і 

пільги [14]. 

Органічне сільське господарство України має великий потенціал 

для покращення економічного, соціального та екологічного стану в 

державі. Це комплексний розвиток сільських місцевостей та 

поліпшення здоров‘я людей [16, 17, 18]. 

На сьогодні в Україні 38 виробників меду мають дозвіл на його 

експорт. Найбільша частка експорту (75 %) припадає на Польщу та 

США. При Міністерстві аграрної політики України створюється 

контактний центр сприяння експорту меду. Там будуть надавати 

допомогу по тарифах, квотах, технічних вимогах, митних ставках 

 тощо [16]. 

Аналіз структури виробленого в Україні меду свідчить, що з 

загальної кількості в 75 тис. т основну частку його припадає на 

соняшниковий мед (65%). На мед, в т. ч. який може бути вироблений в 

поліській зоні припадає: різнотравний – 20 %, гречаний – 4 %, інші – 

 3 % [1]. 

Завданням сьогодення в галузі бджільництва є розробка 

загальних та спеціальних нормативно-правових документів і адаптація 

їх до стандартів ЄС [6, 7, 16]. 

На сьогодні ще не відпрацьовані визначення та термінологія, що 

регламентує види продукції: органічна, екологічна, біологічна. 

Зважаючи на різні тлумачення та вимоги до якості в країнах світу, нам 

необхідно чітко визначитись на початковому шляху [7]. 

Виробництво органічного продукту починається з сертифікації 

землі. Коли мова йде про землеробстві чи м‘ясо-молочну продукцію в 
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першу чергу органічний статус необхідно отримати на землю.  Вся 

органічна сертифікація підтверджує те, що минуло три роки з моменту 

останнього використання агрохімії та ГМО [4, 6, 11]. У даний період 

до органічного бджільництва пред'являються більш ніж 20 основних 

показників якості вимог. 

Основними статтями витрат в органічному бджільництві є 

сертифікація земель та пасік. Додатково – на технології з виробництва, 

використання органічного воску і вощини, цукру, витрати перехідного 

періоду тощо [13]. 

Визначено, що отримання меду допускається не з гніздових 

розплідних стільників, а тільки з надставкових (магазинних). Річний 

оборот стільників повинен становити 30–50 %. Перспективним для 

Полісся є впровадження технології виробництва елітного секційного, 

безвощинного меду, коли бджоли самостійно добудовують стільник 

від запропонованої їм вузької верхньої смужки вощини [12]. 

Високі вимоги до якості воску базується на тому, що основне 

накопичення пестицидів, лікувальних препаратів, радіонуклідів, 

важких металів припадає на цю продукцію [11]. 

Лісовий регіон та багата медоносна флора Полісся дозволяє 

бджолам з успіхом використовувати пилковий, нектарний та падевий 

медозбір деревних, чагарникових та трав‘янистих медоносів [6, 12]. 

Природні умови Полісся є сприятливими для розвитку 

бджільництва. Різноманітність тут  природної лісової рослинності, 

великі масиви лісів, лук, боліт, заплав та заповідного фонду робить 

поліську зону перспективною для розвитку органічного бджільництва 

[6, 10, 17, 18]. 

Ліси суттєво менше піддавались впливу хімічним засобам 

захисту, в порівнянні з іншими сільськогосподарськими угіддями. 

Тому, в цілому, ліси з більшою ймовірністю можна розглядати як 

потенційні території для ведення органічного бджільництва. На 

лісових угіддях є менш затратним фінансово організувати 

виробництво. 

Дослідження якості меду Поліського регіону проводили й 

співробітники ЖНАЕУ. З 128 відібраних та проаналізованих в 

лабораторії Овруцької районної  СЕС зразків меду і медопродуктів  в 

період з 2010 по 2014 рік виявлено тільки дві проби, що не 

відповідають ДР-2006 (1,6 %) за 137Cs/90Sr [3]. 

Дослідження охоплювали територію на якій, в результаті аварії 

на ЧАЕС, в навколишнє середовище було викинуто значну кількість 

різних радіонуклідів. 

Для людини особливу небезпеку представляють довгоживучі 
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аналоги біогенних елементів калію та кальцію, це 137Cs та 90Sr . 

Включаючись в харчові ланцюги ці радіонукліди можуть створювати в 

тривалій експозиції значні дозові навантаження на людину. 

На даний час основними джерелами надходження радіонуклідів 

в організм людини є продукти харчування та вода. 

Відмічена можливість успішного використання територій зі 

щільністю радіоактивного забруднення на рівні 224 кБк/м2 в якості 

кормової бази для виробництва ріпакового меду [9]. Так, у 

відкачаному ріпаковому меді за 137Cs вміст в 16 разів менший 

допустимих концентрацій (200 Бк/кг), а за 90Sr – меншим у 8 разів (50 

Бк/кг). 

Зроблено висновок, що території засіяні озимим ріпаком в 

забрудненій Поліській зоні з успіхом можна використовувати для 

весняного нарощування сили сімей та отримувати «чистим» мед 

вищого ґатунку з показниками якості за радіонуклідами (137Cs – 12,3 

Бк/кг) [ 9]. 

На суттєве зниження частки відібраних зразків лікарської 

сировини, що не відповідає нормам ДР-2006 за 137Cs відмічалось за 

останнє п‘ятиріччя. Так, якщо в 2010 році це було 23,4 % зразків, то, 

відповідно по роках – 10,0; 11,5; 2,9, а у 2014 році – 4,3 % зразків [3]. 

Дослідження проведенні Інститутом біології тварин НААН  

свідчать, що за умов органічного ведення сільськогосподарського 

виробництва на сертифікованих за міжнародними вимогами 

територіях в Чернігівській області, проходить оптимізація показників 

мінерального живлення медоносних бджіл та зниження рівня важких 

металів в анатомічних відділах організму (голова, груди, черевце), в 

порівнянні з бджолами Карпатського регіону [5]. 

Зелена книга ЄС передбачає для виробників харчових продуктів 

зобов‘язання захисту маркування, яке чітко реєструється. Таке 

зареєстроване екологічне, чи органічне, маркування забезпечує захист 

власності, ідентифікує виробника цієї продукції, особливостей 

технології виробництва, вирощування чи продажу оригінального 

продукту [2]. 

Зараз на ринку харчової продукції існує два види маркування, 

що частіше споживачем, ототожнюється, хоча вони і мають суттєві 

відмінності. 

Перспективним для України та Полісся є залучення для 

виробництва органічного меду заповідних та охоронних територій на 

природних лісових, лучних, заплавних та болотних угіддях. 

Якщо, традиційно, органічне бджільництво вимагає затрат на 

органічне землеробство та пасічництво, то бджоловедення на 
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охоронних землях є економічно дешевим. 

Особливо актуальним у виконанні в повному обсязі 

природоохоронних функцій є те, що в національних природних парках 

України, господарські зони займають 50–60 % площ всієї території 

парку [10, 12]. 

 

Висновки 

Перспективним для України та Полісся є залучення для 

виробництва органічного меду заповідних та охоронних територій на 

природних лісових, лучних, заплавних та болотних угіддях. 

Бджоловедення на охоронних землях є економічно дешевим. 

Виробництво органічної продукції бджільництва на уже 

сертифікованих землях, чи створення тут органічних пасік, дає змогу 

здешевити сертифікацію шляхом кооперації дій виробників та 

можливості застосування так званої системи «групової сертифікації». 

У даний період до органічного бджільництва пред'являються 

більш ніж 20 основних показників вимог якості. 

Завданням сьогодення в галузі бджільництва, в т. ч. органічного 

– є розробка загальних і спеціальних нормативно-правових документів 

та адаптація їх до стандартів ЄС, надання підтримки виробникам у 

формі низьких кредитних ставок, юридичної підтримки. тощо. 
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Одним із стратегічних напрямів сучасного землеробства є 

розкриття його адаптаційного потенціалу – використання іноваційних 

біологічних засобів відтворення родючості ґрунту та отримання 

екологічно безпечної продукції рослинництва. Серед таких засобів, що 

застосовуються в агротехнологіях вирощування сільськогосподарських 

культур, важливу роль відіграють мікробні агенти поліфункціональної 

дії для забезпечення трофічної структури метаболізму біологічних 

систем в ризосфері рослин, біопротекторної дії, індукції системної 

стійкості рослин від патогенів і фітофагівї [1, c. 9]. 

Особливої уваги заслуговують дослідження щодо вивчення 

інтродукції мікроорганізмів різної домінуючої функціональної 

спрямованості, формування умов їх активності в ризосфері рослин та 

на основі цього розробки технологій виробництва високоефективних 

біопрепаратів [8, c. 4]. Саме ці дослідження відкривають перспективи 

розвитку біотехнологій для створення ефективних симбіотрофних і 

асоціативних рослинно-мікробних багатокомпонентних систем, які 

сприятимуть максимальній реалізації продуктивності агрофітоценозів. 

Через розкриття механізмів формування рослинно-мікробних 

ризосферних систем та підсилення їх частки конкурентноздатності до 

стресових антропогенних факторів дає можливим створювати 
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інноваційні біотехнологічні розробки для управління біологічними 

процесами у агроценозах [2, c. 15; 13, с. 413]. 

Слід зазначити, що рослинно-мікробна взаємодія ґрунтується не 

лише на самих трофічних зв‘язках. Встановлено, що рослини мають 

набір генів, експресія яких викликається лише в присутності 

мікроорганізмів [9, c. 176]. Від виду рослин, групи ризосферних 

мікроорганізмів залежить рівень генетичного потенціалу, що 

обумовлює формування рослинно-мікробних систем, ефективність 

мікоризного або бульбочкового симбіозу, доступність поживних 

речовин та імовірність розвитку збудника патогенної інфекції, в 

системі контролю чисельності яких провідна роль пов‘язана саме з 

мікроорганізмами, які конкурують та проявляють антагонізм до 

збудників хвороб рослин. Здатність бактерій нівелювати фітопатогени 

може бути також зумовлена як високою швидкістю зайняття своєї 

екологічної ніші в ризосфері, так і біосинтезом антибіотиків та інших 

антифунгіцидних метаболітів [6, c. 423]. 

За результатами наукових досліджень кореневої системи 

злакових культур показано, що заселення їх ризосфери бактеріями з 

подальшим формуванням ефективної взаємодії, вигідно практично 

всім зерновим культурам. Однак, при цьому підбір ефективних 

філотипів симбіонтів має першочергове значення для оптимізації 

росту цих культур [10, c. 1644; 14, c. 457]. Встановлено, що колонізація 

кореневої системи пшениці, сорго та ячменю бактеріями Azospirillum 

brasilense [16, 221], Beijerinikia mobilis та Clostridium sp. [15, c. 110] на 

ранніх етапах онтогенезу рослин в значній мірі сприяє підвищенню 

кількості поживних елементів та збільшенню врожаю зерна в кінці 

вегетації [3, c. 159]. 

На сьогодні вченими мікробіологами та біотехнологами 

досліджено та розроблено багато біопрепаратів на основі одного 

штаму мікроорганізмів, наприклад: азот фіксуючий – Agrobacterium 

radiobacter 204 (препарат Діазофіт), фосфат мобілізуючий – 

Enterobacter nimipressuralis 32-3 (препарат Фосфентерин), Paenibacillus 

polymyxa 6M (препарат Біополіцид) та штам гриба-антагоніста 

Chaetomium cochliodes 3250 (Хетомік) [2, c. 6].  

Однак більш перспективним напрямом розвитку сучасної 

агробіотехнології є створення поліфункціональних препаратів на 

основі консорціумів мікроорганізмів, які здатні інтенсивніше та за 

менш короткі періоди оздоровлювати ґрунт та підживлювати рослини. 

Крім того сукупна діяльність мікроорганізмів консорціуму дозволяє 

довести до повної мінералізації будь-які органічні сполуки, що далеко 

не завжди може зробити популяція одного виду мікроорганізму. Це 
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досягається за рахунок того, що в консорціумі мікроорганізмів генний 

пул, який відповідає за метаболізм, на кілька порядків різноманітніше, 

ніж у окремих видів [12, c. 70; 4, c. 67]. 

Однією з перспективних науково-інноваційних розробок у 

цьому напрямі є консорціум целюлозоруйнівних та гетеротрофних 

мікроорганізмів «Екстракон» (автор д. с. – г. н. Патика М. В.) 

Комплексні багаторічні дослідження в посівах сільськогосподарських 

культур свідчать про позитивну дію даного мікробного препарату, що 

дозволяє цілеспрямовано активізувати біологічну трансформацію 

рослинних решток у гумусоподібну субстанцію за рахунок 

пріоритетного заселення їх відповідними мікроорганізмами та 

повертати органічні сполуки до кругообігу біогенних елементів в 

ґрунті, тим самим забезпечуючи відновлення біологічної структури та 

формування родючого шару ґрунту, усувати токсичність, знижувати 

стресові умови, викликані застосуванням пестицидів. Одночасно при 

застосуванні препарату відбувається активізація природних трофічних 

зв'язків у біоценозі, ініціація біологічних циклів ґрунту. За рахунок 

поліфункціональної дії препарат дозволяє ефективно формувати 

рослинно-мікробні системи, включаючись у фактор ризосфери 

взаємодіяти з рослинами, забезпечувати краще засвоєння кореневою 

системою необхідних органічних та мінеральних сполуки; 

поліпшувати функціональний стан рослин. При застосуванні 

препарату для передпосівної обробки насіння, розсади та саджанців 

відбувається позитивний вплив (стимуляція) на ріст і розвиток рослин. 

[7, c. 50]. 

Окрім забезпечення рослин компонентами живлення, захистом 

проти шкідників та хвороб, важливою умовою отримання високого 

урожаю є забезпечення їх адаптивності до стресових факторів умов 

навколишнього середовища, які проявляються, перш за все, у 

коливаннях температури, рівня освітленості території, вологості та 

вітрового режиму [3, 178]. 

Потреба рослинництва у підвищенні стійкості до впливу 

абіотичних факторів вимагає створення нових високоефективних 

біопрепаратів на основі активних штамів мікроорганізмів та 

формування рослинно-мікробної взаємодії, яка сприятиме синтезу в 

ґрунті та безпосередньо в самій рослині природних антидепресантів та 

антистресових факторів стійкості до посухи, перезволоження та інших 

несприятливих умов навколишнього середовища. Велика кількість 

рістстимулюючих бактерій продукує речовини, які інгібують 

патогенну мікрофлору і сприяють формуванню у рослини так званої 

індукованої системи стійкості, що захищає її не лише від дії 
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кліматичних умов, а й запобігає розвитку хвороб спричинених дією 

фітопатогенів [17, c. 530]. 

Якісний і кількісний склад мікрофлори ризосфери специфічний 

для кожного виду рослин. Так, у складі мікрофлори 

сільськогосподарських рослин на фоні спільних представників було 

виявлено характерні види специфічних мікроорганізмів: у кукурудзи − 

Pseudomonas sinuosa, у вівса − Mycobacterium globiforme. До бактерій, 

які колонізують злакові культури в першу чергу відносяться 

представники родин Azotobacteriaceae, Bacillaceae, Enterobacteriaceae, 

Pseudomonadaceae, Spirillaceae [11, c. 361]. Формування асоціації з 

рослиною проходить етапи характерні для таких класичних 

симбіотичних відносин – хемотаксис, лектин-вуглеводна взаємодія, 

колонізація поверхні (у деяких випадках внутрішніх органів рослини) і 

етап встановлення зв‘язків, обумовлений обміном речовин, корисних і 

рослині, і мікроорганізму [5, c. 35]. 

Таким чином, рослинна ризосфера є унікальним ґрунтовим 

середовищем, особливість якого полягає в постійному надходженні 

низькомолекулярних сполук у вигляді кореневих ексудатів. У 

ризосфері підтримується велика кількість метаболітично активної 

мікрофлори, біомаса і поліморфізм якої може бути вищим на кілька 

порядків, ніж в загалом у орному шарі ґрунту. Взаємодії між 

рослинами і мікроорганізмами і між ними самими в значній мірі не 

розкриті, а проведені дослідження свідчать про виняткову складність 

цих взаємодій і впливаючих на них факторів. Саме ці чинники роблять 

цю систему перспективним середовищем для пошуку нових 

універсальних агентів біопрепаратів, що ляжуть в основу розробки 

біотехнологій формування рослинно-мікробних взаємодій у 

фітоагроценозах зернових культур. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ СПЕЛЬТИ ОЗИМОЇ 

ВІД МІКОЗІВ ЗА УМОВ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

М. М. Ключевич, к. с.-г. н., доцент 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Україна за прогнозами може вийти на друге місце в світі з 

експорту зерна після США, а також зайняти провідне місце серед 

виробників органічної продукції. Тому насьогодні перед аграріями 

постає питання про підтримку цих позицій на виробництві з 

мінімальними економічними затратами і зменшеним екологічним 

навантаженням [1]. 

В останні роки надзвичайно широкої популярності на 

внутрішньому та закордонних ринках серед малопоширених зернових 

культур набуває спельта (Triticum spelta L.), особливо вирощена в 

умовах органічного землеробства. Цінність культури полягає у 

якісному зерні, яке має високий вміст білка (до 25%), клейковини (до 

40 %) і використовується для випікання хліба, у кондитерській 

промисловості тощо та є незамінним для дієтичного харчування з 

точки зору «здорової їжі» [2, 3]. 

Отримати високі врожаї зернових культур незавжди вдається 

через поширення та шкідливість в агроценозах фітопатогенів, 

особливо грибної етіології. Науковці стверджують [2–4], що спельта 

володіє стійкістю до ураження збудниками грибних хвороб. Проте, за 

результатами наших досліджень [5] на посівах культури встановлено 

розвиток грибів: Blumeria graminis (DC.) f. sp. tritici Speer., Puccinia 

recondita Dietel & Holw., Mycosphaerella graminicola (Fuckel) Schroeter і 



 182 

Phaeosphaeria nodorum (Mueller) Hedja,Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 

Shoemaker, Fusarium oxysporum Schltdl., Rhizoctonia cerealis E.P. 

Hoeven, Microdochium nivale (Fr.) Samuels & IC Hallett та Pyrenophora 

tritici-repentis (Died.) Drechsler. 

Регулювати розиток шкідливих організмів в агроценозах за 

вирощування культур шляхом органічного виробництва дозволено 

лише із дотримання спеціальних вимоги до засобів захисту рослин [6]. 

У Законах України: „Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини‖ (забороняє 

використання хімічно синтезованих пестицидів та заподіяння 

негативного впливу навколишньому середовищу) і „Про пестициди та 

агрохімікати‖ (затверджує необхідність встановлення гігієнічних 

нормативів та регламентів безпечного застосування засобів захисту 

рослин) представлені вимоги щодо застосування препаратів за 

органічного виробництва [7, 8]. 

Постанова ЄС, зокрема за № 834/2007 [9] містить нормативи 

Європейського союзу, які регламентують походження пестицидів, що 

можуть застосовуватися в органічному виробництві, за № 889/2008 

[10] – перелік речовин, дозволених до застосування, № 283/2013 та № 

284/2013 – вимоги до діючих речовин та препаратів, що 

використовуються для захисту сільськогосподарських рослин [11]. 

В Україні з року в рік усе більшої уваги сільськогосподарських 

товаровиробників різних форм власності та дослідників наукових 

установ (ПП «Галекс-Агро», корпорація «Сварог Вест Груп», 

Житомирський національний агроекологічний університет) привертає 

мала ефективність заходів захисту спельти озимої від шкідливих 

організмів та пошук шляхів щодо її удосконалення. Особливо гострою 

дана проблема є в Поліссі, де на малородючих грунтах регіону 

рослини недостатньо забезпечуються макро- та мікроелементами, що 

значно впливає на імунітет культури до мікозів. 

Одним із лідерів за площею посіву (близько 1000 га), 

особливостями технології вирощування та урожайністю спельти 

озимої у поліському регіоні є ПП «Галекс-Агро» – одне із найбільших 

органічних господарств України, що знаходиться у Житомирській 

області та працює за стандартами Євросоюзу (EU Organic) і Швейцарії 

(Bio Suisse) [5, 12]. 

Враховуючи гостроту проблеми, нами було розроблено систему 

захисту спельти озимої від грибних хвороб та вивчено її ефективність 

за умов вирощування шляхом органічного виробництва. Польові 

дослідження проводили упродовж 2013–2015 рр. в поліській та 

лісостеповій зонах України на дослідному полі Житомирського 
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національного агроекологічного університету (Черняхівський район) і 

виробничі – у ПП «Галекс-Агро» (Житомирська область) та ТОВ 

«Довіра» і ТОВ «Євразія» (Хмельницька область) із вивчення 

ефективності розробленої органічної системи захисту спельти озимої 

від грибних хвороб. 

Органічна система захисту спельти озимої передбачала 

проведення: передпосівної обробки насіння сумішшю складу – 

біологічного препарату Агат 25-К, ПА, 0,04 кг + регулятора росту 

Біосил, 0,010 л /т та обприскування посіву баковими сумішами: 1) на 

31-му етапі розвитку рослин – Фітодоктор, 2,0 л + Біосил, 0,010 л/га; 2) 

на 60-му – біологічним препаратом Агат 25-К, ПА, 0,03 кг + Біосил,         

0,010 л/га. 

Дослідження органічної системи захисту культури здійснювали 

на різних за стійкістю до хвороб сортах: Європа (стійкий) та 

Oberculmer Rotcorn (сприйнятливий). Дослід польовий, розмір 

облікових ділянок 50 м2, повторність – чотириразова. Попередником 

спельти озимої була пелюшка, системою удобрення передбачалося 

використання сидерату. 

Встановлено, що розвиток грибних хвороб на спельті озимій 

сприйнятливого сорту Oberculmer Rotcorn у контрольному варіанті 

(без системи захисту) в період 21-го етапу росту рослин (за шкалою 

ВВСН) становив відповідно: борошнистої роси 2,1; бурої листкової 

іржі – 0,7; септоріозу листя 1,9 та кореневих гнилей – 0,9 %, а на 

стійкому (Європа) – відповідно 0,3; 0,2; 0,6 і 0,2 %. На 71-му етапі 

розвиток відповідних мікозів на сорті Oberculmer Rotcorn складав: 8,5; 

13,0; 15,3 і 5,4 %, та на сорті Європа – відповідно: 2,4; 4,4; 3,0 і 2,1 %. 

Застосування органічної системи захисту спельти озимої 

сприйнятливого сорту Oberculmer Rotcorn на 21-му етапі 

забезпечувала зменшення розвитку борошнистої роси до 1,4; бурої 

листкової іржі – до 0,4; септоріозу листя – до 1,2 та кореневих гнилей – 

до 0,5 %, а стійкого – відповідно: до 0,1; 0; 0,3 і 0,1 %. На 71-му етапі 

показники розвитку мікозів на сорті Oberculmer Rotcorn складали: 3,8; 

6,5; 7,3 і 3,4 %, а на сорті Європа – відповідно: 1,1; 2,4; 1,6 і 0,9 %. 

Впровадження органічної системи захисту спельти озимої від 

грибних хвороб дало можливість збільшити урожайність зерна сорту 

Oberculmer Rotcorn від 2,07 до 2,94 та Європа – від 2,24 до 3,01 т/га 

порівняно із контролем. 

Таким чином, з огляду на отримані результати досліджень, в 

органічній системі захисту спельти озимої від грибних хвороб на 

стійкому сорті за умови перевищення показників ЕПШ, доцільно 

передбачати проведення протягом вегетації рослин одного 
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обприскування посіву баковою сумішшю складу: Агат 25-К, ПА, 0,03 

кг + Біосил, 0,010 л/га. Проте, на сприйнятливих сортах за умов прояву 

мікозів, що перевищують ЕПШ необхідно застосовувати два 

комплексних обприскування на 31-му та 60-му етапах розвитку 

рослин. 
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ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ ТВАРИННИЦТВА  

ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

 

В.А.Бурлака, д.с.-г. н., професор ЖНАЕУ 

О.М.Меленівський, аспірант ЖНАЕУ 

Н.М.Сичевська, аспірантка ЖНАЕУ 

 

На даний час розвитку людства проблема екології довкілля стає 

дедалі актуальнішою і вимагає термінового вирішення. Тому сучасна 

наука широко піднімає питання про негативний вплив діяльності 

людини на міграцію та перерозподіл хімічних елементів у біосфері. 

Ця проблема настільки значна, що її можна порівняти лише з 

віковими геологічно-органічними процесами, які проходили і 

проходять на планеті Земля протягом тисячоліть. У результаті 

господарської діяльності людини навколишнє середовище 

забруднюється різними хімічними засобами інтенсифікації 

сільськогосподарського виробництва, твердими, рідкими та 

газоподібними відходами промисловості та побуту, органічними 

відходами тваринницьких ферм, великих міст, штучними довго 

живучими продуктами ядерного поділу тощо. 

Потерпання навколишнього середовища від екологічно 

небезпечних забруднювачів турбує людство не тільки тому, що вони 

можуть значно знизити продуктивність рослин (у першу чергу, 

сільськогосподарських, які необхідні для харчування населення та 

годівлі сільськогосподарських тварин), порушити стан природних 

http://organic-food.com.ua/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content
http://eur-lex.europa.eu/legal-content
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фітоценозів, призвести до порушень нормальних процесів 

органогенезу, але й тому, що вони значно погіршують санітарно-

гігієнічну та смакову якість продуктів сільського господарства і 

небезпечні для здоров'я людини. 

На сучасному етапі в живленні сільськогосподарських тварин 

використовують біля 600 різних кормів та кормових добавок. Серед 

них, крім основних, використовуються відходи харчової 

промисловості, відходи рослинництва та тваринництва, продукти 

мікробіологічного синтезу, відходи переробки та збагачення 

мінеральних порід парфумерної промисловості, солі макро- і 

мікроелементів, вітамінні препарати, ферменти, амінокислоти, 

антибіотики, транквілізатори тощо [6]. 

В останні роки вченими високоризвинутих країн світу 

проводяться глибокі наукові досліди щодо отримання біологічно 

чистих продуктів з відходів виробництва і їх повторного 

використання в якості біогумусу в рослинництві та кормових добавок 

для тварин. Інгредієнтами в такій суміші можуть бути грубі корми: 

солома, полова, тирса, стружка; природні детергенти: цеоліти, 

алуніти, торф, а також екскременти великої рогатої худоби, свиней та 

послід птиці тощо [4,5]. 

Встановлено, що вихід екскрементів за добу може складати: у 

великої рогатої худоби - 8-10%, у свиней - 6- 8% відносно живої маси. 

Також підраховано, що річний вихід гною від кожної голови складає: 

у корови - 15-20 м
3
 ; коня - 10- 15м

3
, дрібних тварин - 2-Зм

3
. Отже, на 

великих тваринницьких комплексах накопичується достатня кількість 

гною, яка за рік може складати: на свинокомплексах при поголів'ї 12 

тис. гол. - до 36 тис. м
3
, на комплексах для виробництва яловичини 

при поголів'ї 10 тис. гол. - 95 тис. м
3
, на великих фермах для 

виробництва молока при поголів'ї 800 корів - 16 тис. м
3
. Чимало гною 

збирається і в фермерських господарствах. Тому виникає загроза 

накопичення великої кількості відходів тваринництва і постає питання 

їх утилізації. 

У той же час дослідники-аграрники ведуть широкомасштабні 

пошуки ефективних методів отримання білка тваринного походження, 

ферментів, вітамінів, макро- та мікроелементів, виробництво яких 

обмежене, для використання в якості добавок в раціон тварин і птиці. 

В рослинництві існують великі резерви росту продуктивності, 

однак вони не гарантують вирішення проблеми харчового і кормового 

білка класичними (традиційними) методами. Поряд з інтенсифікацією 

сільського господарства, раціональними використанням концентратів 

в годівлі тварин ( до 70% поживності раціону в розвинутих країнах), 
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подальшим розвитком скотарства і вівчарства на базі об'ємних та 

пасовищних кормів значне місце у вирішенні проблем білка 

відводиться нетрадиційним ресурсам, які вже частково 

використовуються або можуть бути використані. На думку 

дослідників одними із таких домішок можуть служити екскременти 

великої рогатої худоби, свиней та послід птиці. 

Адже гній свиней містить: сухої речовини - 90%, золи - 5,0, 

протеїну - 8%, клітковини - 30%, жиру і безазотистих екстрактивних 

речовин (БЕР) відповідно, 2 і 45% щодо абсолютно сухої речовини. 

Пташиний послід містить ще більше поживних речовин, ніж 

гній тварин: перетравного протеїну в 1 кг сухого посліду міститься до 

19,7...22,3 основних амінокислот, у т.ч. 0,3-0,5% лізину, 0,1-2% 

метіоніну, 1,2-2,2%) цистину, 0,81% гліцину і т.д. Послід містить у 1,8 

рази більше цистину, чим соєвий шрот, і в 7,5 рази більше, ніж 

кукурудза, що є основним кормом для птиці. Щодо мінеральних 

елементів то у посліді міститься кальцію від 33 до 71г, фосфору 19-22 

г, натрію 6-8 г, калію 21-23 г, а також мікроелементів: цинку 385-2900 

мг, заліза 1,67-8,5 г, марганцю 295-441 мг і кобальту до 80 мг. 

Пташиний послід також багатий вітамінами: А - 25 мг; В1 - 2,6 мг; В2 - 

11,8 мг; В3 - 5,9 мг; В4 - 165 мг, а також вітаміном B12 - 5,5 мг. Наразі 

пташиний послід згодовують худобі лише в сухому вигляді. Доцільно 

включати його в повноцінні раціони або доповнювати ним 

гранульовані комбікорми [1]. 

Худобі на відгодівлі дослідники рекомендується щоденно 

давати 3-5 кг підстилки бройлерів (в залежності від живої маси). При 

згодовуванні підстилки разом з мелясою затрати концентратів на 

відгодівлю в цілому зменшуються на 15-20%. 

Екскременти великої рогатої худоби, свиней і послід птиці 

можуть успішно заміняти традиційні корми для тварин. Так, для 

виробництва силосу з екскрементами великої рогатої худоби можна 

використовувати зелену масу різних рослин. Гарний силос виходить 

при сполученні 60% екскрементів і 40% подрібненої бобово-злакової 

трави. Рідка фракція гною також може бути використана на корм 

худобі. Американські дослідники запропонували готувати силос з 

40% гною, 35% ячмінної дерті, 10% трави та 15-30% трав'яного 

борошна. Можна у раціон корму включати гній (у %): зернові - 30, 

сухий гній - 30, солома - 25, вітамінний премікс - 0,5. 

У дослідженнях вчених НДІ Молдавії свиням на відгодівлі 

заміняли частину комбікорму сухим борошном зі свинячого гною, по 

10,15 і 20% щодо маси. Найбільш економічно вигідним виявився 

варіант із заміною 20% комбікорму на борошно з гною. Вартість 
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кормів, витрачених на 100 кг приросту живої маси в групах, де 

тваринам згодовували гній, була на 10,5% нижче. Добавка в раціон 

бичків 20-40% сухого гною дала 850 г щоденного приросту живої 

маси, або на 60 г більше, ніж у аналогів щодо контролю. Установлено 

позитивні результати щодо продуктивності свиней при згодовуванні 

їм борошна з пташиного посліду. Непогані результати одержані при 

внесенні в комбікорм 15% посліду. Витрати комбікорму при цьому на 

1 кг приросту живої маси були значно нижчими (4,0 проти 4,8 кг), а 

вартість знизилася на 9,3% [2]. 

Отже, наведені приклади свідчать про можливість і необхідність 

використання відходів різних виробництв, у тому числі і екскрементів 

тварин та птиці, що підлягають біоферметації в корм тваринам. У 

зв'язку з цим постає проблема виготовлення кормового засобу з 

відходів виробництв, у тому числі і з відходів тваринництва з 

найбільш економічно дешевих, доступних технологій, які повинні 

відповідати наступним вимогам: 

1. екологічно чисті; 

2. відносно багаті на поживні речовини; 

3. гарні смакові якості; 

4. відносно гарний зовнішній вигляд; 

5. технологічність в застосуванні; 

6. гарно зберігатися; 

7. транспортабельність; 

8. метало-енергозберігаючі. 

 

Література 

1. Архипов А.В. Нетрадиционный источник кормового белка / 

Архипов А.В., Ларичева Е.А., Лукичева В.А. - М.: Агропромиздат, 

1992. – 198 с. 

2. Бурлака В.А. Алуниты в народном хозяйстве / В.А. Бурлака,  

А.Д. Биба. - К.: Крещатик, 1996. - 236 с. 

3. Біогумус та кормова добавка на основі експресної 

біоферментації органічних речовин / Бурлака В.А., Залуцький С.В. та 

інші. - Вісник ДАУ. - 2003. - № 1. -С. 163-167. 

4. Детергента сучасності: технологія виробництва, екологія, 

економіка, використання. Наукова монографія / [Бурлака В.А., 

Руденко Г.Б., Грабар І.Г., Біба А.Д. та ін.].  - Житомир. - 2004. - 747 с. 

5. Нетрадиционные корма в рационах сельскохозяйственных 

животных / [Барта Я., Бергнер Г., Бучко Я. и др.]. - М.: Колос, 1984. - 

272 с. 



 189 

БІОГУМУС В СИСТЕМІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Г. М. Мартенюк 

к. с.-г. н., доцент кафедри охорони довкілля  

та збалансованого природокористування ЖНАЕУ 

 

Проаналізовано можливості використання технології 

вермикультивування для відновлення родючості ґрунтів та підвищення 

продуктивності сільськогосподарських рослин в умовах органічного 

виробництва. 

Інтенсивне ведення сільського господарства призвело до 

зниження родючості грунтів та їх продуктивності. Широке 

застосування мінеральних добрив, пестицидів, засобів хімічної 

меліорації, неправильний обробіток призвели до порушення 

природних механізмів відновлення родючості грунтів, і як наслідок, до 

зменшення кількості гумусу [3,6,9,14].  

Особливо значних негативних змін зазнала грунтова біота.  З 

життєдіяльністю мікроорганізмів пов‘язане розкладання рослинних 

решток, перетворення їх у перегній, а згодом у гумус. Чисельність 

грунтової мікрофлори скоротилась, внаслідок чого знизилась і 

родючість грунту [8]. 

Дослідження даної проблеми і усвідомлення помилок 

інтенсивного сільського господарства призвело до виникнення 

альтернативних систем господарювання, в тому числі до органічного 

землеробства [14]. 

Альтернативні системи передбачають розробку і виконання 

нових технологій, що спираються на сучасні наукові досягнення при 

врахуванні законів природи [6]. 

Органічна система передбачає створення «живого», родючого 

шару ґрунту за рахунок відмови від мінеральних добрив, пестицидів, 

стимуляторів росту тощо [1,2]. Підживлення рослин та підвищення 

родючості ґрунту забезпечується за рахунок використання органічних 

добрив  [2,14]. 

Відновлення родючості ґрунту – справа трудомістка і досить 

дорога. Разом з гноєм на поля повертається насіння бур‘янів, збудники 

хвороб [5], боротьба з якими ускладнюється в умовах повної відмови 

від використання пестицидів. 

Використання виключно органічних добрив може бути 

проблемним в умовах занепаду галузі тваринництва [9,12,13]. 

Вирішення даної проблеми можливе за рахунок використання 

всіх ресурсів органічної сировини: соломи, торфу, органічних відходів, 
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що утворюються у господарстві [3,10,12]. 

Біоконверсія органічних відходів за допомогою вермикультури 

дає можливість утилізації органічних відходів [7] з отриманням 

цінного органічного добрива – біогумусу або вермикомпосту. 

В останні роки все більше уваги приділяється переробці 

органічних відходів агропромислового комплексу методом 

вермикультивувння [10,11]. 

За допомогою даного методу з мінімальними затратами 

одержують екологічно чисте органічне добриво [5,10]. 

Біогумус (вермикомпост) є високоефективним органічним 

добривом, яке може сприяти відтворенню родючості ґрунту й 

одержанню екологічно безпечної сільськогосподарської продукції 

[2,3,4,5,12,15]. 

Інтерес до вермикультури стрімко зростає через підвищення 

розуміння ролі мікроорганізмів у процесах формування родючості 

ґрунту [11]. 

Біогумус збагачений корисною мікрофлорою, фізіологічно 

активними сполуками (ферментами, антибіотиками), комплексом 

мінералів і вітамінів, містить велику кількість біологічно активних 

речовин [5,10]. 

Цінною властивістю біогумусу є наявність значної кількості 

мікроорганізмів, що сприяє процесам регенерації бідних ґрунтів 

[3,10,11,14].  

Завдяки внесенню біогумусу у грунті підсилюються мікробні 

процеси і покращується засвоюваність рослинами необхідних 

поживних речовин [3]. 

Біогумус містить вуглець, азот, фосфор, калій у пропорціях, 

оптимальних для рослин, що забезпечує значний ефект при 

вирощуванні сільськогосподарських культур  [9].  

Поживні речовини знаходяться у біогумусі у вигляді сполук з 

гуміновими кислотами і містять всі необхідні для рослин макро- і 

мікроелементи, а також біогенний кальцій. Елементи, необхідні для 

живлення рослин, що містяться у біогумусі, взаємодіють з 

мінеральними складовими грунту і утворюють складні комплексні 

сполуки. Таким чином, вони надійно зберігаються від вимивання, 

повільно розчиняються у воді, забезпечуючи живлення рослин 

протягом тривалого часу [12]. 

Використання біогумусу прискорює проростання насіння, 

знижує стрес від пересадки рослин, прискорює терміни дозрівання 

урожаю, підвищує стійкість рослин до хвороб [8,10,11,12,]. 

Внесення органічного добрива у вигляді біогумусу сприяє 
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збільшенню урожайності рослин  [3,8,9,10,12,13] при зниженні витрат 

на хімічні добрива і пестициди, дозволяє отримувати 

сільськогосподарську продукцію, що відповідає стандартам 

органічного виробництва. 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Г.Г. Мельник, здобувач, 

Сквирська дослідна станція 

 органічного виробництва ІАП НААН 

Т.О. Грабовська, к. с.-г. наук, 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

Інтенсивне сільськогосподарське виробництво, що здійснюється 

на класичних засадах з використанням хімічних засобів захисту 

рослин та внесення мінеральних добрив несе потенційну небезпеку для 

людини і навколишнього природного середовища, тому розвиток 

виробництва органічної аграрної продукції – це нині одна з 

перспективних галузей сільського господарства. Органічне сільське 

господарство поєднує в собі традиції, нововведення та наукові підходи 

з метою покращення стану навколишнього природного середовища та 

сприяння розвитку справедливих взаємовідносин і належного рівня 

життя. 

Наразі зазначені теоретичні і практичні проблеми успішної 

реалізації органічного агровиробництва активно опрацьовуються 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-ngiei
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-ngiei
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науковими і експертними колективами України: ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», Інститут агроекології і природокористування 

НААН, Інститут захисту рослин НААН, ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Інститут 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва 

НААН та ін. за співпраці з міжнародними інституціями в рамках 

проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» (FiBL). Проте досі 

дискусійними залишаються питання захисту сільськогосподарських 

культур від шкідників, хвороб та бур‘янів, селекції стійких до 

змінених екологічних умов сортів та гібридів тощо. 

Загалом відмова в органічному агровиробництві від важливої 

складової – класичної системи захисту рослин – спричиняє, як 

мінімум, п‘ять груп ризиків: активізації шкідників, поширення хвороб 

сільськогосподарських культур, сегетальної рослинності (бур‘янів), 

відповідне зниження кількості і якості урожаю сільськогосподарської 

продукції, зменшення ефективності виробництва. Ця проблема 

проявлятиметься по-різному, залежно від природних умов, виду 

сільськогосподарських культур та технологій їх вирощування.  

За даними Інституту захисту рослин НААН в Україні потенційні 

втрати врожаю від комплексу шкідливих організмів становлять: 

пшениці озимої – 37,0%, кукурудзи – 29,0% [1], сої – до 36% [2]. Інші 

дослідження свідчать, що хвороби пшениці озимої спричиняють 

втрати урожаю 15-32%, а в роки з епіфітотійним розвитком – 50% і 

більше (Лисенко, 1996; Bayles, 1999). 

Фітосанітарний стан зернових культур буде погіршуватися 

внаслідок активізації основних хвороб – септоріоз листя і колосу, 

сажкових захворювань, кореневих гнилей, іржастих плямистостей та 

спалахів розмноження низки шкідників – клопа шкідливої черепашки, 

злакових мух, підгризаючих совок, хлібного туруна, попелиць, 

мишовидних гризунів. 

Іржасті захворювання злаків є однією з причиною зниження на 

15-20 % урожаю зернових культур. Їх шкідливість полягає в тому, що 

порушуються асиміляція рослин, їхні фізіологічні процеси, 

зменшується зимостійкість озимих, внаслідок чого знижуються 

врожайність та якість зерна. Найбільше шкідливі іржасті хвороби 

зернових культур: стеблова іржа злаків, жовта іржа злаків, бура іржа 

пшениці, бура іржа жита, корончаста іржа вівса, карликова іржа 

ячменю та ін. Небезпечними є й інші хвороби злакових: сажкові, що 

спричиняють втрати урожаю 20-60%; бактеріози – 80-85 %; вірусні – 

до 50 %. 

Кукурудзу пошкоджують близько 15-20 основних видів комах. 
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Серед шкідників кукурудзи найбільш поширеними є багатоїдні 

комахи: ковалики – темний, посівний, смугастий; чорниші – мідляк 

кукурудзяний, широкогрудий, кукурудзяний стебловий метелик; 

попелиці – звичайна злакова, соргова або кукурудзяна, волохата 

кукурудзяна. До найпоширеніших хвороб кукурудзи в Україні 

належать: пухирчаста та летюча сажка, фузаріоз, гельмінтоспоріоз, 

диплодіоз, хвороби сходів. Пухирчаста сажка є домінуючою хворобою 

кукурудзи, залежно від періоду ушкодження органів та розміру 

пухирів на рослині втрати врожаю можуть становити 10-60%. 

Шкідливість фузаріозної кореневої і стеблової гнилей полягає у 

зрідженні посівів, зменшенні стеблостою, зниженні продуктивності 

хворих рослин. Погіршуються посівні, харчові та кормові якості зерна. 

Забур‘яненість посівів кукурудзи являється основним чинником 

зниження рівня та якості урожаю зерна, який може сягати 20-70% 

залежно від ступеня поширення бур‘янів. Через уповільнений розвиток 

рослин кукурудзи на перших етапах вегетації її посіви дуже 

пригнічуються бур‘янами. Переважаючими у посівах кукурудзи є 

однорічні та багаторічні бур‘яни: осоти, берізка польова, молочаї, 

мишій сизий та зелений, просо куряче, лобода біла, гірчиця польова, 

редька дика, щириця звичайна, амброзія полинолиста, хвощ польовий. 

Соя уражується багатьма видами грибних, бактеріальних та 

вірусних хвороб найбільшу небезпеку з яких представляють: фузаріоз, 

переноспороз, фомопсис, склеротініоз, сім‘ядольний бактеріоз, 

бактеріальний опік, вірусні хвороби. Зокрема, у посушливі роки 

розвивається фузаріозне в‘янення, а у більш вологі – склеротиніоз, 

антракноз, фомопсис. Соя може уражуватися одночасно кількома 

збудниками хвороб, що призводить до зниження урожайності на 15-

30%, вміст білка – 4-5%, жиру – 3-7%. Вірусні хвороби можуть 

зменшувати урожайність на 36-85%, а вміст жиру в насінні – на 15-

18% [2]. Шкідниками сої є близько 114 видів, серед яких найбільшої 

шкоди завдають: акацієва вогнівка, павутинний кліщ, лучний метелик, 

клопи щитники, люцернова, бавовникова, гамма та інші совки. Серед 

шкідників є види, які в період спалахів масового розмноження (лучний 

метелик) спроможні знищити до 90% урожаю. Рослини сої мають 

слабку конкурентну здатність протистояти бур‘янам, особливо у перші 

40-50 діб вегетації. Так, за наявності п‘яти однорічних ярих бур‘янів на 

1 м² врожай насіння сої знижується на 11%, за щільності бур‘янів 25 

шт./м² – втрачається майже половина врожаю [3]. Основними 

засмічувачами посівів сої є багаторічні кореневищні бур‘яни: осот 

рожевий, латук дикий, березка польова, гірчак повзучий; злакові – 

просо півняче, мишій сизий, мишій звичайний; однорічні ярі – усі види 
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щириць, паслін чорний, амброзія полинолиста, усі види гірчаків, 

циклахена, портулаки,  

Отже, забезпечення стабільних врожаїв у процесі органічного 

виробництва можливе лише за належного дотримання організаційно-

господарських, агротехнічних, біологічних та інших заходів системи 

захисту сільськогосподарських культур. Для їх науково-методичного 

забезпечення та удосконалення необхідний розвиток досліджень з 

питань системології, агроекології, а також інтегрованого менеджменту, 

що сприятиме поширенню еколого-економічного управління 

земельними ресурсами та агроландшафтами на екосистемних засадах. 
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Поступовий перехід агропромислового комплексу на екологічно 

безпечний рівень розвитку сільського господарства в напрямку 

забезпечення населення продуктами харчування є одним із 

найважливіших стратегічних завдань аграрної політики України.  

В нашій державі спостерігаються тенденції переходу на 

органічне виробництво, адже збільшуються обсяги екологічних 

виробництв, але інтенсивної екологізації господарювання не 

відбувається [2, 4, 6]. 

Здійснювати виробництво органічної продукції (сировини) має 

право фізична чи юридична особа будь-якої організаційно-правової 
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форми та будь-якої форми власності, яка: 

 пройшла оцінку відповідності виробництва органічної 

продукції (сировини); 

 отримала сертифікат відповідності; 

 включена до Реєстру виробників органічної продукції 

(сировини). 

Виробники органічної продукції зобов‘язані дотримуватись 

правил виробництва та обігу органічної продукції та сировини, які  

встановлюються Законом України «Про виробництво та обіг 

органічної сільськогосподарської продукції та сировини» [7, 14]. 

Оцінка відповідності виробництва органічної продукції 

(сировини) проводиться органом з оцінки відповідності виробництва 

органічної продукції (сировини) згідно з правилами процедури 

підтвердження відповідності та з технічними регламентами відповідно 

до законодавства про підтвердження відповідності. Органічна 

продукція та сировина повинні відповідати показникам якості та 

безпеки, встановленим технічними регламентами. Оцінювання 

виробництва органічної продукції та/або сировини проводиться один 

раз на два роки [3, 7]. 

Положення ЄС щодо органічного сільського господарства 

охоплюють діапазон неперероблених сільськогосподарських культур і 

тваринницької продукції, а також переробленої рослинницької 

продукції для споживання та годівлі тварин. Мета – узгодження з 

природними циклами та біологічними системами через ґрунт, рослин і 

тварин в усьому виробництві загалом.  

Зрозуміло, що категорично заборонено: використання хімічно 

синтезованої сировини, генетично модифікованих організмів, гормонів 

та опромінення. Зазвичай усе господарство з усіма його підрозділами 

повинно переходити на органічне виробництво. Якщо ж планується 

роздільний принцип виробництва, блоки мають бути чітко 

відокремленими. Перехідний період господарства до органічного 

виробництва становить два роки [3, 8]. 

В більшості країн Європи та Америки зростає попит на 

органічні продукти харчування, в тому числі і на продукцію 

органічного свинарства.  

Свині – всеїдні тварини і в дикій природі споживають 

різноманітні корми, тому в умовах органічного виробництва швидко 

пристосовуються до утримання на пасовищах та використання в їх 

раціонах трави бобових культур, а в зимній період – сіна, трав‘яного 

борошна, комбінованого силосу. 

На думку більшості вітчизняних вчених та виробників свинини 
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в Україні є значний природно-ресурсний потенціал для розвитку 

екологічного свинарства. Разом з тим, стримуючим фактором, в першу 

чергу, є неспроможність українських споживачів сплачувати значно 

більшу суму за екологічно чисту свинину. 

Але, зважаючи на вимоги європейського ринку, куди Україна 

може і хоче постачати свинину, виробники органічної свинини мають 

враховувати такі аспекти: забезпечення сталого розвитку територій, 

дотримання високих стандартів поводження з тваринами; забезпечення 

органічності свинини; дотримання вимог екологічного законодавства. 

Отже, найважливіша мета тваринництва в органічному 

господарюванні – профілактичний і цілісний підхід до здоров‘я 

сільськогосподарських тварин. Це закладає підґрунтя для 

високоякісної тваринницької продукції в циклі багатофункціонального 

органічного господарства. 

Безземельне утримування тварин не дозволено. У всіх тварин у 

господарстві має бути доступ до вільного вигулу. Чисельність їх 

обмежена еквівалентом 170 кг азоту/гектар. Тварин екстенсивного 

утримування можна випасати на землі органічного господарства. А 

органічних – на землі екстенсивного неорганічного господарства чи 

звичайній [1, 8, 9]. 

Таким чином, органічне свинарство передбачає гуманне 

ставлення до тварин, їх захист від жорсткого поводження, підтримання 

високих стандартів відтворення, утримання, годівлі, напування і 

забою. 

Забезпечуючи органічну складову виробництва свинини, 

виробники повинні застосовувати пасовищне утримання тварин з 

використанням у їх годівлі зелених кормів в літній період, грубих та 

соковитих (комбінованого силосу) – в зимовий. Тому при 

використанні таких кормів в раціонах свиней варто для забезпечення 

раціонального використання генетичного потенціалу тварин, звертати 

особливу увагу на загальну кількість клітковини в раціонах свиней. 

При виробництві органічної продукції всіх 

сільськогосподарських тварин слід вигодовувати на натуральному 

молоці: велику рогату худобу – протягом принаймні 3-х місяців, овець 

і кіз – 45 днів, а свиней – упродовж 40 днів. Примусові методи 

вигодовування категорично заборонено. Раціон травоїдних тварин має 

містити щонайменше 60% грубого корму. Годівля тварин не повинна 

конкурувати з їжею, яку споживають люди. Передусім корм треба 

використовувати для годівлі тварин і дотримуватися закритого циклу в 

господарстві. Придбані органічні корми використовуються задля 

доповнення власних та збалансування дієти для тварин. 
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Основними тваринами органічних господарств мають бути 

жуйні, адже вони перетворюють траву на високоякісні продукти для 

людей. Люди, звісно, не можуть використовувати траву як їжу. Тому 

виробництво молока – найефективніший спосіб перетворення 

трав‘яного білку й енергії на їжу. Свиней та домашню птицю слід 

розводити як додаток до жуйних тварин і заради подальшого 

використання побічних продуктів виробництва їжі для людей [14, 16]. 

Тобто питання годівлі тварин, в тому числі і свиней, має 

надзвичайно важливе значення при виробництві органічної продукції. 

При помірному (дозованому) застосуванні в раціонах свиней 

високоякісних грубих і соковитих кормів, на заміну концентрованих 

(зернових) кормів, використання поживних речовин і енергії та 

коефіцієнт корисної дії кормів підвищується. 

Ще в 1945 році Овсянніков А. І. вказував на те, що створенням 

конкретних умов вирощування та годівлі можливо сформувати новий 

тип тварин. Молодняк свиней, який під час вирощування від 2,5– до 7–

місячного віку отримував в раціонах більшу кількість соковитих і 

грубих кормів, мав краще розвинутий шлунково-кишковий тракт, 

краще перетравлював суху речовину на 7%, протеїн – на 5,3, жир – 3,6, 

клітковину – на 12,1, БЕР – на 4,5% і використовував спожитий азот 

корму на 28,8%, перетравлений на 19,9%, ніж ті тварини, що 

вирощувались лише на концентрованих кормах [5, 10, 13]. 

При відгодівлі молодняка свиней на біологічно повноцінних 

раціонах з набором органічних кормів, багатих мінеральними 

речовинами, вітамінами можливо досягнути високих показників 

продуктивності при більш низькому рівні протеїнового живлення 

(вміст протеїну 12–14 % проти 16–18%) [12, 16]. 

Дослідженнями доведено існування зв‘язку між рівнем 

протеїнового живлення і м‘ясністю туш свиней. Підвищення рівня 

протеїну на 12–15%, порівняно з існуючими нормами, 

супроводжується збільшенням вмісту м‘яса в тушах на 2,3–4,7 %, 

зменшення рівня протеїну на 22–25% сприяє ранньому осалюванні 

туш. Крім того, збільшення в раціоні протеїну сприяє покращенню 

якості свинини [13, 15]. 

Всеїдність свиней дозволяє раціонально згодовувати їм 

різноманітні корми. Тип годівлі свиней визначається конкретними 

зональними, ґрунтово-кліматичними та економічними умовами, в тому 

числі і соціальним запитом на органічну свинину.  

Інтенсивність обміну речовин в організмі залежить від кількості 

органічно зв‘язаної води, що надходить з кормом. Концентрати бідні 

на воду, тому великий їх вміст в раціонах при відгодівлі сприяє більш 
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інтенсивному відкладенню жиру. Наростання м‘яса збільшується при 

підвищеному вмісті в раціонах свиней соковитих кормів. 

Послаблюючи процеси окислення в організмі, вони покращують 

використання поживних речовин раціону. 

Важливе значення для виробництва органічної свинини, 

особливо в зимових умовах, мають сіно бобових і виготовлене з нього 

сінне борошно, яке дозволяє не тільки частково замінити зернові 

концентрати, а також є додатковим джерелом вітамінів. Вважають, що 

сінне борошно, виготовлене із якісного сіна люцерни, порівняно із 

концентрованими кормами, підвищує вміст в раціоні клітковини, 

позитивно впливає на використання поживних речовин раціону, 

містить в собі повноцінний протеїн, такі важливі амінокислоти як 

лізин, триптофан, цистин, тирозин, метіонін, гістидин, вітаміни групи 

В і А, а також кальцій та фосфор у бажаному співвідношенні [10, 15]. 

В літній період велике значення в годівлі свиней має 

використання зелених кормів на пасовищах і подрібнених в складі 

раціонів. Цінність їх в тому, що на ранніх стадіях розвитку бобові 

трави (конюшина, люцерна) та подрібнена з неї маса добре поїдаються 

та перетравлюються. Тому, чим молодше стебло бобової трави (7–10 

см) тим краще тварина поїдає корм [11, 16]. 

З метою економії зернових кормів, балансування раціонів за 

поживними речовинами і вітамінами в літній період на фермах поряд

- -

 С), їх можливо використовувати з ранньої весни і до пізньої осені. 

Варто відмітити, що в оптимальних межах клітковина 

нормалізує процеси травлення у свиней, забезпечує фізіологічно 

ефективний об‘єм раціону, підтримує здоров‘я тварин та позитивно 

впливає на продуктивність. Тому для ефективного використання 

поживних речовин кормів необхідно притримуватись норм вмісту 

клітковини, адже адсорбуючись на поверхні клітковини, ферменти 

стабілізуються і збільшують свою стійкість до дії несприятливих 

факторів. Дрібні частинки клітковини утворюють велику площу, на 

якій проходять каталітичні процеси, що сприяє створенню більш 

сприятливих умов для травних ферментів. 

Таким чином, в оптимальних кількостях клітковина позитивно 

впливає на травлення – подразнює стінки кишечника, стимулює 

секрецію травного соку та виділення більшої кількості ферментів, що 

сприяють кращому перетравленню кормів. 

З метою попередження ожиріння та зайвого споживання енергії 

і поживних речовин із збільшенням живої маси кнурців та свинок, 
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підвищують рівень клітковини в раціонах з 5,2–5,3% до 7,2–7,4%. 

Поступове збільшення клітковини в раціоні сприяє одержанню 

м‘ясних туш з невеликим вмістом жиру. Щодо кількості клітковини в 

раціонах свиней існують різні думки. За підсумками своїх досліджень 

одні вчені стверджують, що в раціоні зерно-коренеплодного типу при 

м‘ясній відгодівлі свиней 9% клітковини від сухої речовини є 

найбільш оптимальним [13, 15]. 

Інші вчені вважають, що в раціонах для відгодівлі з 

використанням трави або силосу кількість клітковини може досягати 

6,5–7,3%. Також існує думка, що якщо комбікорм – єдиний корм або 

складає 90% поживності раціону, оптимальним рівнем клітковини має 

бути 6–7% [5, 10]. 

При відгодівлі свиней на промислових комплексах рівень 

клітковини в раціонах диференціюють залежно від віку: з 3 до 5 

місяців – 5–6% , з 5 до 8 – 5–8%.  

В зарубіжній літературі також немає однозначного тлумачення 

питання про рівень клітковини в раціонах свиней. Одні науковці 

оптимальним рівнем вважають 7,3%, інші для поросят – 4%, на 

відгодівлі – 6%. В США в комбікорми для відгодівлі свиней вводять 

2,5% сінного борошна, щоб кількість клітковини не перевищувала 5%. 

В Англії допускають рівень клітковини в комбікормах від 3,5 до 5%. 

Таким чином, при організації та веденні органічного 

виробництва продукції свинарства особливу увагу необхідно 

приділяти питанню годівлі свиней, обов‘язково контролюючи вміст 

клітковини в раціонах свиней. При такій умові можна досягнути 

високої продуктивності свиней та одержати свинину високої якості, не 

порушуючи при цьому вимог органічного виробництва продукції 

свинарства. 
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Однією з причин зниження врожайності сільськогосподарських 

культур є висока забур‘яненість полів. У орному шарі (0–30 см) може 

нараховуватися від 700 тис. до 1,5 млрд шт./га насіння і більше [1]. 

Крім того, досить часто в агроценозах наявні запаси вегетуючих 

органів кореневищних і коренепаросткових бур‘янів, що досягають у 

довжину 1,5–2 метри, особливо пирію та осоту. За слабкої 

забур‘яненості посівів втрати врожаю становлять 5–7 %, а за сильної – 

25–30 % і більше [3, 6]. 

Бур‘яни входять до складу певного агроценозу, тобто 

сукупності видів рослин, створеної під впливом погодних умов і 

сільськогосподарської діяльності людини на певній території. Вони є 

конкурентами сільськогосподарських культур у використанні 

абіотичних факторів середовища – поживних речовин вологи світла. 

Переважна більшість бур‘янової рослинності добре пристосована до 

умов середовища, а тому конкурентоздатність її представників у 

посівах дуже висока.  

Транспіраційний коефіцієнт у деяких бур‘янів у 2–3 рази 

перевищує такий у культурних рослин, тому вони висушують ґрунт, 

особливо у посушливі роки. Бур‘яни, затіняючи ґрунт, знижують його 

температуру, а це негативно впливає на ріст і розвиток культурних 

рослин та життєздатність педомікробіоти. Споживаючи поживні 

речовини та воду, бур‘яни знижують врожайність 

сільськогосподарських культур і погіршують якість рослинницької 

продукції.  

Бур‘яни є осередками поширення шкідників і резерватами 

збудників хвороб. Крім того, вони погіршують якість обробітку 

ґрунту, утруднюють догляд за посівами та збирання врожаю 

сільськогосподарських культур. 

Видовий склад бур‘янів у різних ґрунтово-кліматичних умовах 

має суттєві відмінності. Це пов'язано як з неоднаковими вимогами до 
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умов зростання, так і з ареалом поширення окремих 

сільськогосподарських культур, до яких вони пристосовані. Зважаючи 

на сказане, метою наших досліджень було визначити особливості 

поширення сегетальної і рудеральної рослинності у Житомирській 

області для подальшого планування заходів захисту 

сільськогосподарських культур в агроценозах. 

Дослідження проводили протягом 2013–2015 рр. шляхом 

маршрутного обстеження сільськогосподарських угідь, необроблених 

земель та посівів сільськогосподарських культур у Житомирській 

області. Обліки забур‘яненості проводили за загальноприйнятими 

методиками [5]. Для ідентифікації видів бур‘янів використовували 

спеціальні довідники та атласи бур‘янів [2, 4]. 

У результаті обстеження встановлено, що значного поширення в 

останні роки на необроблених угіддях набула амброзія полинолиста 

(Ambrosia artemisifolia L.) – представник адвентивної флори. Її було 

виявлено майже у всіх адміністративних районах Житомирської 

області – Житомирському, Андрушівському, Попільнянському, 

Черняхівському, Малинському, Бердичівському, Коростенському, 

Коростишівському, Чуднівському, Любарському, Романівському, 

Ружинському. Вогнища амброзії невеликі і, як правило, знаходяться на 

територіях, прилеглих до залізничних станцій. У місті Житомирі 

виявлено 22 осередки з вогнищами амброзії полинолистої, у м. 

Коростень – 5. 

У Житомирському, Черняхівському та Народицькому районах 

на закинутих необроблених полях домінуючим видом був пирій 

повзучий (Elymus repens (L.) Gould), який витісняв інші бур‘яни. 

Останнім часом значного поширення набули такі адвентивні види як 

золотушник канадський (Solidago canadensis) і золотушник звичайний 

(Solidago virgaurea), що відносяться до родини айстрові (Asteraceae) 

або складноцвіті (Compositae). Вони стали домінуючими 

багаторічними рослинами висотою 1,5–1,6 м, які витіснили інші 

рослини та створили суцільний килим. 

У селах Березівка та Велика Волиця Любарського району на 

закинутих господарських дворах колишніх сільськогосподарських 

підприємств спостерігали заселення бур‘яном чорнощир 

нетреболистий (Сyclachaena xanthiifolia (nutt.)) однорічного пізнього 

ярого бур‘яну родини айстрові (Asteraceae), який досягає висоти до 

1,5 м. 

На узбіччі автошляху від м. Черняхів у напрямку м. Коростень 

зростають двометрові рослини борщівника Сосновського (Heracleum 

sosnowskyi) - багаторічної рослини з родини селерові (Apiaceae), або 



 204 

зонтичні (Umbelliferae). Також значно поширені буркун жовтий 

(Melilotus officinalis (L.) Pall.), цикорій дикий (Cichórium íntybus), 

подорожник великий (Plantago major L.), подорожник середній 

(Plantágo média), 

(Capsella bursa-

pastoris L.), гикавка сіра (Berteroa incana), деревій звичайний (Achillea 

millefolium), лопух великий (Arctium lappa L.).  

На піщаних ґрунтах Малинського району поблизу окремих 

населених пунктів було виявлене значне забур‘янення енотерою 

дворічною (Oenothera biennis L.) і шпергелем звичайним (Spergula 

arvensis L.). 

На приватних присадибних ділянках Любарського району 

поширені такі бур‘яни: галінсога дрібноквіткова (Galinsoga parviflora 

Cav.), березка польова (Convolvulus arvensis L.), куряче просо (Panicum 

capillare L.), мишій сизий (Setaria glauca L.), осот городній (Sonchus 

oleraceus L.), свербіга східна (Bunias orientalis L.), лобода біла 

(Chenopodium album L.), щириця біла (Amarantus albus L.), зірочник 

середній (Stellaria media L.), редька дика (Raphanus raphanistrum L.). 

У понижених місцях біля водойм домінуючими є гірчак 

перцевий (Polygonum hydropiper L.), гірчак почучейний (Polygonum 

persicaria L.), череда трироздільна (Bídens tripartíta), череда поникла 

(Bidens cernua L.), види осоки з родини осокові (Cyperáceae), плакун 

верболистий (Lýthrum salicária), плакун круть видний (Lythrum anceps), 

хвощ польовий (Equisetum arvense L.). 

Подальші дослідження слід зосередити на удосконаленні 

заходів регулювання заходів рівня присутності бур‘янів в 

агрофітоценозах Житомирської області. 
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Колорадський жук добре відомий шкідник картоплі та деяких 

інших сільськогосподарських культур у багатьох країнах. Щорічні 

втрати врожаю картоплі від цього шкідника в Україні сягають 7–10%. 

Картоплю в нашій країні вирощують на площі 1,3 млн. гектарів із 

середньою урожайністю 30-33 т/га., тоді як потенційна урожайність 

більшості сортів перевищує 40 т/га. [1]. 

Шкода від колорадського жука полягає в тому, що шкідливими 

стадіями в нього є як імаго, так і личинки. Останні в декілька разів 

шкодочинніші порівняно з дорослими особинами. Велика чисельність 

личинок на картоплі здатна призвести до її знищення, якщо вчасно не 

провести захисні заходи [2]. 

Традиційні заходи захисту картоплі від колорадського жука 

базуються на застосуванні хімічних препаратів інсектицидної дії 

(антижук, протижук, конфідор та ін.). Переважна більшість з них 

містить одну й ту саму діючу речовину – імідаклоприд, яку вже 

використовують понад 10 років. В останні роки все частіше 

спостерігається недостатня дія вищезгаданої діючої речовини на 

колорадського жука. Можливо це і є пристосованість його до 

імідаклоприду? Або ж можливо якість препаратів зовсім не та, що була 

раніше? 

Крім того, необхідно враховувати й екологічні аспекти 

застосування хімічних препаратів, які не лише забруднюють 

навколишнє середовище, а й негативно впливають на здоров‘я людей. 

Велика кількість виробників і значна частина населення 

застосовують обробку бульб картоплі перед посадкою різними 
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протруйниками. До складу більшості протруйників також входить або 

є єдиною діючою речовиною той же імідаклоприд. На нашу думку і на 

думку багатьох дослідників цей захід є ще більш небезпечнішим, 

порівняно з обприскування посівів картоплі в період вегетації [1]. 

Метою наших досліджень передбачалося випробування 

біопрепарату Актофіт проти колорадського жука. 

Схема досліду включала препарат, що випробовували (Актофіт), 

еталонний препарат (Конфідор) і контроль (обприскування водою). 

Розміри дослідної ділянки становили 50 м2, повторність досліду 4-

кратна. Перше обприскування посівів проводили при чисельності 10-

15 личинок першого – другого віків на кущ. Визначали ефективність 

препарату шляхом підрахунку чисельності личинок і жуків шкідника 

на 10 кущах у 10 місцях. Оглядаючи кущі, відмічали кількість 

яйцекладок, кількість кущів, заселених жуками і личинками. За 

підсумком обліку визначали відсоток заселених шкідником кущів, 

віковий склад популяції та середню чисельність у перерахунку на один 

кущ. Обліки чисельності проводили перед обприскуванням та на 3, 7, і 

14 дні після нього [3]. 

При проведенні досліджень норма внесення біологічного 

препарату Актофіт становила (3 л/га). Препарат Конфідор вносили 

згідно рекомендацій виробника. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що як при 

застосування хімічного, так і біологічного інсектицидів чисельність 

жуків і їх личинок суттєво знижувалась (табл. 1). 

Таблиця 1 

Ефективність застосування інсектицидів проти 

колорадського жука (2011–2015 рр.) 

 

Препарат 

Чисельність личинок і жуків, шт./кущ 

до 

обробки 
на 3 день 

на 7 

день 

на 14 

день 

Контроль  

(обробка водою) 
13,7 18,3 20.9 24,1 

Конфідор, з.п. 13.4 0,3 0,3 0,4 

Актофіт, к.с. 14.1 1,2 1,7 3.0 

НІР05 0,7 0,8 0,8 0,9 

 

Більш ефективним у досліді, як і очікувалося, виявилося 

застосування хімічного препарату Конфідор. При його застосуванні 

зниження чисельності шкідника становило 97,7% на 3 та 7 день після 

застосування і відповідно 97,0% на 14 день. 
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В результаті застосування біопрепарату Актофіт щільність 

колорадського жука також суттєво знижувалась. На 3 день після 

внесення препарату чисельність шкідника знизилася на 91,5%. Через 7 

днів після його застосування кількість жуків на кущ була меншою за 

контроль на 87,9%, тобто дещо зросла. А на 14 день ефективність 

препарату становила 78,7%. 

У контрольному варіанті чисельність жуків постійно зростала, 

оскільки в цьому варіанті досліду обмежувальних факторів для його 

розвитку не було. 

Таблиця 2 

Урожайність картоплі в результаті застосування інсектицидів 

проти колорадського жука (2011–2015 рр.) 

 

Препарат 

Урожайність картоплі, т/га 

в результаті обробки 

препаратом 
+/- до контролю 

Контроль 

 (обробка водою) 
8,7 - 

Конфідор, з.п. 27,3 +18,6 

Актофіт, к.с. 25,8 +17,1 

НІР05 0,3 0,3 

 

Найбільша урожайність в досліді була у варіанті з препаратом 

Конфідор, яка становила 27,3 т/га. Дещо поступалась урожайність з 

поля де застосовували біопрепарат Актофіт – 25,8 т/га (табл. 2). 

 

Висновки 

1. Встановлено, що найбільше зниження чисельності 

колорадського жука досягається при використанні хімічного препарату 

Конфідор, відповідно і урожайність у цьому варіанті була вищою. 

2. Дещо менша ефективність проти колорадського жука 

досягнута при використанні біопрепарату Актофіт, але необхідно 

врахувати той фактор, що такий урожай є набагато екологічно 

безпечнішим для здоров я людини. 
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ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ 
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НУБіП України 
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П. Я. Чумак, к. б. н., біолог 

Ботанічний сад імені акад. О. В. Фоміна  

ННЦ «Інститут біології»  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

 

Інтродукція рослин –  невід‘ємна частина розвитку людського 

суспільства, процес залучення в культуру все більш широкого 

асортименту рослин, особливо при створенні господарств при 

виробництві органічному виробництві. На малородючих землях, де 

обробіток не бажаний, починають створювати антропоприродні 

фітоценози з плодовими деревними рослинами, які мають підвищену 

стійкість до біотичних та абіотичних факторів. 

В останні роки також і в озелененні міст  нашої країни 

вводяться нові нетрадиційні плодові види рослин, що до недавнього 

часу зустрічалися лише в природі.  

Ці рослини характеризуються високим рівнем стійкості до 

хвороб і шкідників, що обмежує застосування для їх обробітку 

пестицидів, а це особливо важливо в останній час у зв‘язку з 

природоохоронними умовами, що склалися. Крім того, в останні роки 

спостерігаються ексцеси з погодними умовами, які завдають великої 

шкоди рослинам. 

Однією із нетрадиційних рослин, яку почали широко 

використовувати для виробництва органічної продукції плодів та 

озеленення населених пунктів є калина звичайна (Viburnum opulus L.). 

Рід Viburnum L. порівняно об‘ємний і налічує близько 200 видів, що 

поширені в помірних і субтропічних областях. Більшість видів зростає 

в лісах півдня Європи, Північної Африки, Азії і Південної Америки. У 

природній флорі України зустрічаються два види: V. lantana L.,                     
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V. opulus L., у флорі колишнього СРСР – 8 видів.    

Видовий склад колекції рослин роду Viburnum L. у Ботанічному 

саду ім. акад. О.В. Фоміна налічує 26 таксонів, із яких 19 видів, 3 

гібриди і 4 культивари. Вивчення стійкості рослин роду Viburnum L., 

що вирощують в Ботанічному саду ім. О. В. Фоміна Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка та в інших регіонах 

України до шкідників і хвороб з огляду на їх використання для 

озеленення є актуальним. 

В межах Ботанічного саду та м. Любомль Волинської області на 

рослинах  калини звичайної за результатами досліджень протягом 

2014-2015 рр. найбільш чисельними виявлені такі види комах-

фітофагів, як попелиця бурякова (Aphis fabae  Scop.), попелиця 

люцернова (Aphis craccivora Koch. ),  попелиця калинова (Aphis viburni 

Scop.), листоїд калиновий (Galerucella viburni Payk.). 

Для захисту рослин калини від шкідливих організмів в умовах 

населених пунктів  України рекомендується використання для 

регулювання чисельності кліщів і комах лише препарат Актофіт, 0,2%, 

а збудників хвороб – Фундазол, 50% з.п. До останнього часу 

вважалось, що резистентність до цих препаратів у шкідливих 

організмів не виникає. Але за безсистемного і частого використання, 

наприклад, препарату Фітоверм, 0,2% (аналог препарату Актофіт, 0,2 

%) може сформуватися висока резистентність (655–1270х) у 

звичайного павутинного кліща (Tetranychus urticae Koch). Відомо, що 

почергове використання декількох препаратів із різним механізмом дії 

знижує ризик виникнення резистентності у кліщів, комах, грибів і 

бактерій. 

Нами було проведено пошук екологічно безпечних препаратів, 

які можна було б використовувати в системі природоохоронного 

контролю чисельності шкідливих організмів в умовах ботанічних садів 

і парків мегаполісів. Для цієї мети були вибрані інсектицидні рослини і 

олія ріпакова з емульгатором. 

З проведених досліджень випливає, що олія ріпакова у суміші із 

водяними витяжками тютюну або часнику за ефективністю впливу на 

комах і борошнисту росу не поступається препаратам Актофіт, 0,2 % 

та Фундазол, 50 % з. п. Опіків від використання олії ріпакової і 

інсектицидних рослин на рослинах роду Viburnum L. не відмічено. 

Ці препарати готують таким чином: 0,4 кг сухої рослинної 

сировини тютюну або свіжих плодів часнику подрібнюють і настоюють в 

8 літрах впродовж 5 годин, проціджують; окремо перед обробкою 

змішують ріпакову олію з емульгатором при співвідношенні 1:1 тобто по 

50 мл ріпакової олії та емульгатора з розрахунку на 10 л розчину. 
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Інститут сільського господарства Полісся НААН 

В.А. Полінкевич, к.с.-г.н. 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Згідно статистичних даних FiBL-IFOAM [1], у 2014 році площа 

земельних угідь, зайнятих під виробництво органічної продукції в 

світі, зросла з 11 млн. га у 1999 році до 43,7 млн. га у 2014 році. 172 

країнами світу було вироблено органічних продуктів на загальну суму 

80 млрд. USD. В Європі під вирощування органічних культур зайнято  

11,6 млн. га, а в Україні 189476 га, що складає лише 1,2 % орних 

земель.  

В нашій країні до переліку цих культур хміль, на жаль, не 

входить. Проте в цілому в світі плантації органічного хмелю займають  

невелику площу – 234 га, та все більше країн звертає увагу на 

отримання екологічно чистої сировини для виробництва пива.  

Новозеландські вчені вже в кінці 90-х років минулого сторіччя 

запропонували технологію вирощування органічного хмелю з 

залуженням міжрядь та випасом овець на плантації [2]. Хміль з Нової 

Зеландії та Китаю з початку 2000-х закупають  пивоварні США для 

виробництва органічного пива [3]. Проте зростаючий попит на дану 

продукцію спонукав все більше американських виробників хмелю 

займатися вирощуванням цієї культури за органічними технологіями. 

Так, в штаті Вашингтон, що є найбільшим виробником хмелю в цій 

країні (75 %), площа органічних насаджень хмелю зросла з 1,6 до 26 га 

з 2004 по 2010 рік [4]. За даними Американської асоціації виробників 

органічного хмелю, ще 51 га насаджень мали отримати сертифікат на 

вирощування органічного хмелю в 2010 році, та 146 га – у 2012 році.  

Канада, яка імпортувала органічний хміль з Нової Зеландії та 

Німеччини, швидко відчула  привабливість цього  ринку і почала 

вирощувати цю сировину в невеликих фермерських господарствах не 

лише для своїх потреб, але й для ринку США. При застосуванні 

органічних технологій вирощування хмелю виробники відчули значне 

падіння урожайності, але цей фактор компенсувався високим попитом 

та ціною на органічний хміль [5]. 

Вирощування органічного хмелю в Україні пов‘язано з низкою 

правових та фінансово-економічних проблем [6]. Це, в першу чергу, 
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відсутність фермерських господарств, які комплексно займаються 

виробництвом органічної продукції. Постають завдання біологічного 

захисту хмелю, компенсації органічної речовини (дефіцит 

«органічного перегною»), азоту, фосфору та калію природного 

походження. Однією з основних проблем є відсутність технології 

вирощування, адаптованої до місцевих грунтово-кліматичних умов. 

В Інституті сільського господарства Полісся лабораторією 

агротехніки і агроекології з 2006 року проводяться дослідження, 

метою яких є вивчення ефективності застосування елементів 

біологізації в технологічному процесі вирощування хмелю. В 2006–

2010 роках серед систем удобрення було запропоновано вирощування 

сидеральної культури редьки олійної в міжряддях хмеленасаджень на 

різних типах ґрунтів (дерновий, дерново-підзолистий, лучний). 

Вивчали три системи удобрення та утримання міжрядь: сидерат, 

сидерат + NPK, сидерат + перегній + NPK. Найкращим за 

продуктивністю виявився варіант із заміною половинної дози 

перегною на зелену масу редьки олійної з додатковим внесенням 

мінеральних добрив. Проте всі біологізовані варіанти дозволили не 

тільки компенсувати вміст органічної речовини в ґрунті, але й 

підвищити цей показник, значно скоротивши затрати на традиційний 

перегній. 

У 2011–2015 роках на вивчення було поставлено використання 

різних покривних культур у міжряддях хмеленасаджень. Як елементи 

біологізації в наших дослідженнях застосовувались варіанти з 

сидерацією, подвійною сидерацією та залуженням міжрядь. 

Серед однорічних сидеральних культур застосовувались: редька 

олійна,  комбінація редька олійна + люпин вузьколистий (висівались в 

третій декаді квітня) та гірчиця (висівалась в третій декаді серпня) – 

варіанти. Зароблялась в ґрунт зелена маса у другій декаді червня – 

першій декаді липня залежно від культури за допомогою дискових 

знарядь (з одночасним підгортанням рослин у ряду). Висів гірчиці як 

повторної сидеральної культури застосовується як варіант 

біологічного обробітку ґрунту (осінній основний обробіток ґрунту не 

проводиться). Для задерніння міжрядь  з регулярним скошуванням по 

мірі відростання зеленої маси використовувались  багаторічні трави в 

сумішці: райграс пасовищний, мятлик  луговий, вівсяниця червона, 

конюшина біла. 

В результаті п‘ятирічних досліджень  були визначені зміни 

якісних показників ґрунту  при застосуванні різних  елементів 

технології утримання міжрядь (як традиційних, так і біологізованих). 

Як і в попередніх дослідженнях, використання біологізованих 
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агроприйомів дозволило підвищити вміст органічної речовини в 

грутнті, підтримуючи природну його родючість, а також значно 

зекономити затрати на виробництво. 

Найефективнішими за урожайністю шишок хмелю виявились 

наступні варіанти: варіант із залуженням міжрядь – (1,50 т/га), варіант 

з олійною редькою в якості сидерата – (1,64 т/га) та варіант з 

подвійною сидерацією (1,46 т/га) при 0,91 т/га на абсолютному 

контролі (без добрив). За умови значної економії традиційного 

перегною вони майже не поступались загальноприйнятій технології 

(1,57 т/га) або й перевищували його. 

Стосовно якісних показників хмелю, дослідження показали, що 

фактор удобрення дещо знижує накопичення альфа-кислот в шишках. 

Їх вміст на варіанті без добрив  в середньому за п‘ять  років був 

найвищим – 10,2 %  проти 8,9 % при традиційній  системі удобрення. 

Проте на біологізованих варіантах цей показник складав  9,3–9,9 % , 

що вище контролю на 4,5–11,2 відносних відсотків. 

Сучасні світові тенденції у землеробстві вимагають 

впровадження нових, біоекологічних агроприйомів, що зменшують 

навантаження на біоценоз. Це зниження затрат на виробництво, 

підвищення економічної ефективності, використання в якості добрив 

сидератів, рослинних решток, відходів виробництва, мінеральної 

сировини [7], а також отримання екологічно-чистої продукції. Тому 

тематикою досліджень на найближчі п‘ять років передбачено 

«Розробити теоретичні та інноваційно-технологічні засади  ведення 

хмелярства з елементами органічного виробництва». На вивчення 

поставлено застосування різних органічних систем удобрення та 

утримання міжрядь хмеленасаджень. Метою досліджень є розроблення 

теоретичних та інноваційно-технологічних засад ведення хмелярства з 

елементами органічного виробництва, що дасть можливість підвищити 

природну біологічну активність ґрунту, відновити баланс поживних 

речовин, нормалізувати роботу живих організмів, стабілізувати  гумус, 

і як результат, покращити якісні показники шишок хмелю та пива, як 

продукту, звареного на основі хмелю.  
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ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ХМЕЛЮ 

 

Ю.А. Никитюк, к.с.-г.н., с.н.с. 

 ІАП НААН, Н. В. Курбацька, аспірантка ІАП НААН 

 

Серед світового рейтингу країн-виробників пива, Україна 

посідала п‘яте місце, після США, ФРН, Китаю та Чехословаччини 

досягло у 80-х роках XX ст. Цей період  характеризувався найбільшим 

розвитком хмелярства в Україні. Хміль вирощували на 10 тис. га, його 

валовий збір сягав понад 8 тис. т, а середня врожайність становила 

11,5 ц/га. Вітчизняним пивоварам для виробництва пива вистачало 

20 – 25% зібраного хмелю, залишки – від 50% і більше – 

експортувалися в Росію, Казахстан та країни Європи. Це давало 

можливість повністю забезпечити внутрішні потреби України не 

тільки для пивоварної галузі. Проте, тотальна хімізація 

сількогосподарського виробництва, масове застосування синтетичних 

мінеральних добрив, отрутохімікатів, інтенсивні агротехнології 

спричинили руйнування родючого шару ґрунту і найціннішої її 

складової – гумусу, зменшення чисельності корисних ґрунтових 

організмів, які переробляють відмерлі органічні рештки до поживних 

речовин, що легко засвоюються рослинами. Внаслідок цього 

родючість хмелю істотно знизилась, а затрати на виробництво 

продукції щораз зростають. [1] 

https://attra.ncat.org/attra-pub/download.php?id
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Органічне (екологічне, біологічне) виробництво в Україні 

перебуває на даний час лише на середній стадії розвитку, воно стоїть 

перед гострими проблемами, але він має великий потенціал 

можливостей.   В Україні тільки 2 – 3 хмелярських господарства 

сертифікували свою продукцію за Європейським критеріям якості. 

Великі компанії купують хміль партіями від 30 тонн, одного сорту, без 

домішок, з усіма необхідними аналізами на якість продукції. [4] 

Незважаючи на проблеми становлення органічний спектр є 

багатообіцяючим і може бути дуже перспективним завдяки родючим  

ґрунтам і стан сільськогосподарського виробництва. Незважаючи на 

те, що обстеження ґрунтів України підтвердило факт різного ступеня 

деградації ґрунтового покриву ( до 90 % орної землі в Україні зазнали 

деградації, яка призводить до скорочення її продуктивності: близько 

35,8 % - земель еродовані, 25,6% - мають підвищену кислотність, 

9,7% - засолені й солонцюваті, 8,9% - перезволожені та заболочені ), 

грунтово – кліматичні умови поліської та лісостепової зони найбільше 

відповідають умовам вирощування хмелю, дозволяють вирощувати 

сировину високої якості ароматичних та гірких сортів. Необхідність 

розвитку органічного виробництва хмелю створення відповідних 

систем сертифікації якості продукції буде потребувати багато зусиль 

та часу, але дасть реальну нагоду зайняти свою нішу на ринку 

органічної продукції. Також створення відповідних систем 

сертифікації, буде потребувати кваліфікованих спеціалісті, ефективних 

інститутів та сучасної законодавчої бази, яка буде враховувати світові 

та європейські тенденції. У цьому контексті доцільним та дуже 

корисним може стати використання досвіду, які Україна може 

запозичити у Міжнародній федерації органічного сільського 

господарства, Європейського союзу, а також країн лідерів зокрема 

Швейцарія. Сорти хмелю різняться формою і розміром шишок, 

забарвленням стебла, вмістом гірких речовин та іншими ознаками. [5] 

Велику роль також завдають шкоди вірусні захворювання, 

спричинені найбільш поширеними РНК – вмісними вірусами Ilarvirus i 

Carlavsrus. Вони передаються через механічне ушкодження або через 

комах та посадковий матеріал. Як показують наші дослідження, 

рослини хмелю за певних умов уражуються ще й віроїдом ( «гола» 

замкнута нуклеїнова кислота),  який призводить до повної деструкції 

рослин, які формуються без жіночого суцвіття ( шишок ), які для 

підвищення якості хмелепродукції потребує діагностики та 

профілактики на різних стадіях онтогенезу рослин хмелю.[3] 
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На світовому ринку хмелю органічно вирощена продукція 

вартує в межах 14 – 16 євро, а вирощений за звичайними технологіями 

максимум 9 євро. Коли мова йде про переваги органічного агро-

виробництва  фахівці мають на увазі два аспекти – це перш за все 

переваги самих органічних продуктів харчування  та переваги власне 

органічних методів господарювання.  Органічне виробництво має цілу 

низку економічних, екологічних та соціальних переваг, завдяки 

виробництву та споживанню власне органічних харчових продуктів 

позитивно впливає на здоров‘я населення. [7] 

Економічні переваги органічного виробництва полягають у 

тому, що за умов належного впровадження сучасних технологій 

вирощування сільськогосподарських культур та розведення худоби 

згідно із принципами та вимогами органічного виробництва, при 

подальшому розвитку внутрішнього ринку в Україні в 

середньостроковій перспективі зростатиме прибутковість виробництва 

органічної продукції та її конкурентно-здатні.  Це відбуватиметься 

шляхом: поступового зростання природної продуктивності агроценозів 

та ґрунтів в умовах органічного аграрного виробництва; суттєвого 

зниження виробничих витрат завдяки відмові від застосування дорогих 

хімікатів та зменшення енергоємності виробництва, зокрема витрат на 

пальне та мастильні матеріали; підвищення самодостатності та 

скорочення залежності виробників від невигідних умов зовнішнього 

фінансування - банківських кредитів і виплат з них. [6] 

Ураження рослин вірусами на полі проводили за методиками. 

Оцінку інфекційних рослин хмелю визначали візуально. Якісну оцінку 

хмелю виконували за методиками. У роботі були задіяні методи 

моніторингу плантацій хмелю на ураження його вірусами (Ilarvirus i 

Carlavsrus ), табл. 2. 

Проведено порівняння оцінки сировини, отриманої від здорових 

та уражених рослин хмелю вірусами, визначено рентабельність 

хмелепродукції. Проаналізовано за статистичними даними 

урожайність. Вірусні захворювання значно знижують вміст гірких 

речовин гумулону, особливо в шишках, а від цього залежить, як 

відомо, основна якість і цінність хмелю.[7] 
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Таблиця 2  

Аналіз, проведений на сорті хмелю Заграва, ураженого 

вірусами Ilarvirus i Carlavsrus 

 

Міра 

ураження 

Carlavsrus Ilarvirus 

Вміст, %  Вміст, %  

£ - кислота 
Гіркі 

речовини 
£ - кислота 

Гіркі 

речовини 

Слабке 4,23 23,64 3,52 23,52 

Середнє 2,84 17,52 2,84 17,64 

Сильне 1,91 16,08 2,084 14,45 

 Сформовано за результатами досліджень авторів. 
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2008 0,6 23657,0 24499,3 842,3 4,4 30 

2009 0,8 26924,4 24614,3 -2310,1 3,2 -8,6 

2010 0,4 15361,5 9752,4 -5609,1 2,5 -36,5 

2011 0,5 16475,9 8745,4 -7730,5 1,8 -46,9 

2012 0,4 17052,0 8861,7 -8190,3 2,0 -48,0 

2013 0,3 13931,5 12313,6 -1617,9 4,2 -11,6 

2014 0,3 13319,3 12057,3 -1262,0 4,5 -9,5 
За 

період 

2009 – 
2014 

-0,5 -13605,1 -12557 1048,1 1,3 =-0,9 

Сформовано на основі даних Державної служби статистики. 

 

Виробництво лікарської рослини представлено фармакологічної 

компанії, які скуповують та переробляють сировину, і лише частина 

вирощують і заготовляють лікарські рослини. Серед рослин, які 

використовуються в медицині, в Україні лікарськими вважаються 

майже 250 видів, у тому числі 150 – для традиційної медицини, а 

решта застосовуються лише в народній медицині. Однією з 

найпоширенішою лікарською рослиною є хміль. З нього виробляють 

відвар шишок хмелю для лікування безсоння, зморшки, лисину, 

http://nebolet.com.ua/bolezni/bessonnica.html
http://nebolet.com.ua/bolezni/morshhiny.html


 217 

відкриті рани на шкірі,  мазь з шишок хмелю звичайного ефективна 

при ревматизмі, невралгії, гнійниках, відвари також застосовуються 

зовнішньо у вигляді ванн при безсонні, як настій хмелю можна 

застосовувати у вигляді компресів на забиті місця. Перспективи 

розвитку вітчизняного ринку лікарських сировини повинні бути 

пов'язані, насамперед, з метою забезпечення національної безпеки 

держави у сфері постачання населенню лікарських препаратів 

рослинного походження. Держава повинна бути зацікавлена в 

створенні умов для залучення вітчизняних інвесторів в цей бізнес. Для 

цього в Україні необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат 

на досліджуваному ринку, спростити законодавчу базу, ширше 

використовувати світовий досвід і поступову глобалізацію вітчизняної 

економіки.[7]. Виробники хмелю зазнають значних збитків від 

поширення вірусних хвороб, зменшенням врожаю становить 11,0 – 

72,4 %, при цьому кількість гірких речовин £ - кислот у шишках 

хмелю, уражених Ilarvirus i Carlavsrus, зменшується майже вдвічі. З 

поглибленням інтеграційних зв‘язків з країнами Європейського Союзу, 

хмелярської галузі в Україні знаходиться в кризовому стані в даний 

час. Держава виконуючи зобов‘язання перед Європейським  Союзом 

відмовилася проводити регулювання економічних процесів в галузі 

сільськогосподарського виробництва. Для стабільного розвитку 

хмелярства в Україні необхідно частину коштів, що надходять до 

державного бюджету від збору на розвиток виноградарства, 

садівництва, хмелярства, та направити на розвиток господарства, які 

займаються вирощуванням хмелю. В подальшому необхідно 

розробити державні та регіональні програми розвитку хмелярської 

галузі  в України. В подальшому розробити та впровадити в 

агроценози стійкі до вірусів сорти, лінії, гібриди хмелю; проводити 

профілактику хвороб на основі біопрепаратів; вирощувати посадковий 

матеріал для безвірусних рослин. 
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МІКРОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ  

ЯСНО-СІРОГО ЛІСОВОГО ГРУНТУ  

ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОТЕХНОЛОГІЙ 

 

О. П. Яковенко, аспірант  

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Стан ґрунту  –  це не тільки агрохімічна оцінка,  а й 

мікробіологічний контроль за формуванням мікробного ценозу як 

одного із чутливих діагностичних критеріїв родючості ґрунту.  Адже 

мікробні групи формуються на певному агрофоні,  і будь-яке хіміко-

техногенне навантаження ґрунту може супроводжуватися змінами 

його структурно – функціональних особливостей,  збідненням 

видового складу, зниженням або випадінням із ценозу агрономічно 

корисних груп мікроорганізмів [1; 5] 

Найважливішою властивістю ґрунтів є їх родючість,  яка 

залежить від наявності гумусу  –  найціннішого компонента ґрунтів.  

Матеріалом для утворення гумусу є органічні залишки.  Наприклад,  

збереження рослинних рештків,  на противагу їх традиційному 

спалюванню,  допомагає збагатити хімічну складову ґрунту органікою 

та слугує живленню й активізації діяльності біоти.  Найактивнішу роль 

у цьому відіграють мікроорганізми,  які здатні продукувати ферменти,  

що руйнують лігнін,  целюлозу,  клітковину,  білки рослинних 

залишків  [1]. Крім того,  мікроорганізми активно мобілізують,  тобто 

переводять у розчинну форму,  мінерали ґрунту:  фосфор,  магній,  

кальцій,  сірку,  залізо,  бор,  молібден,  цинк,  залізо та ін. [2]. 

Трансформація органічної речовини мікроорганізмами зумовлює 

підвищення біологічної активності ґрунту. 

За  приблизними  підрахунками  [7],  ґрунтові  мікроорганізми 

щорічно засвоюють із повітря близько 100 млн. т азоту, сприяють 

фосфорному і калійному забезпеченню рослин, мінералізації 

органічного фосфору та  перетворенню  фосфорних  солей  у  доступні  
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для  рослин  форми.  Окремі  види бактерій беруть участь у 

відтворенні сульфатів та окисненні сірководню в ґрунті, виділяючи  

різні  фізіологічно  активні  речовини  (ауксин,  гіберелін,  вітаміни),  

що поліпшують ріст і розвиток рослин [3,6].  

Незважаючи  на високу пристосованість ґрунтової біоти до 

постійних змін навколишнього середовища,  рівновага  ценозів  ґрунту 

порушується внаслідок антропогенного та техногенного впливу. Тому 

дослідження  щодо активності  функціонування біоти й  мікробних 

угрупувань ґрунтів є актуальним питанням сучасної науки. 

Метою наших досліджень було вивчення активності  

біологічних процесів ґрунту (інтенсивність розкладання лляного 

полотна, %) за вирощування різних сільськогосподарських культур 

при застосуванні чотирьох варіантів удобрення (в напрямку посилення 

органічної складової) та чотирьох способів обробітку (щодо 

доцільності його мінімалізації) на ясносірих лісових ґрунтах у зоні 

Полісся. 

Об’єкти і методика досліджень.  

Об‘єктами досліджень були сільськогосподарські культури: 

картопля, озиме жито, пелюшко-вівсяна сумішка, озима пшениця, 

конюшина лучна, ясносірий лісовий ґрунт, органічні (солома, 

сидерати, гній), мінеральні добрива та їхнє поєднання. 

Досліди проходили у стаціонарному досліді на дослідному полі 

ЖНАЕУ у 3-х повторностях та 8-пільній сівозміні. 

Схемою досліду передбачалося вивчення чотирьох варіантів 

основного обробітку ґрунту: 

1. Оранка на 18-20 см (контроль) – О.  

2. Обробіток плоскорізом КПГ-250 на глибину 18-20 см – П.  

3. Обробіток важкою дисковою бороною БДТ-3 на глибину 10-

12 см – Д.  

4. Різноглибинний обробіток (під озимі культури – дискування 

на глибину 10-12 см, під ярі – плоскорізне розпушування на  

18-20 см) – Р. 

Та чотирьох варіантів систем удобрення 

1. Без добрив (контроль)  

2. Побічна продукція + N10 на тону (солома 1,25 т/га + N 12,5 

кг/га сівозмінної площі) 

3. Органо-мінеральна (гній 6,25 т/га + N50P48K55) 

4. Органо-мінеральна (гній 6,25 т/га + солома 1,25 т/га + N 12,5 

кг/га + сидерат  5,62 т/га + N31P32K36). 

Площа посівної ділянки становить 196 м2, облікової 100 м2 . 

Повторність триразова, розміщення ділянок систематичне. 
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Біологічна активність ґрунту визначалась за загальноприйнятою 

методикою аплікації лляних полотен [4]. 

Статистична обробка експериментального матеріалу 

здійснювалась за методикою [4] з використанням програми МS Excel. 

Результати досліджень.  

Важливим показником біологічної активності ґрунту є 

інтенсивність розпаду в ньому клітковини. Оскільки розкладання 

клітковини визначається наявністю в ґрунті доступних форм азоту, 

фосфору та інших елементів живлення, то рівень її розпаду  

відображає загальну картину мікробіологічних процесів. 

Мікрофлора приймає активну участь у ґрунтових процесах. За її 

участі відбувається розпад рослинних рештків, здійснюються процеси 

гумусоутворення. Тобто, трансформація органічної речовини 

мікроорганізмами зумовлює біологічну активність ґрунту. 

 В зв‘язку з нетиповими метеорологічними умовами під час 

вегетаційного періоду для Полісся України у 2015 році інтенсивність 

розкладання лляного полотна була досить незначною і значно 

залежала від проведених агротехнологій. 

Найвища активність целюлозоруйнівних організмів на першому 

полі, під пелюшко-вівсяною сумішкою, спостерігається  при 

застосуванні плоскорізного обробітку (20,07% розкладання тканини ) 

та дискового розпушення (18,14 % розкладання тканини) і внесенні 

6,25 т/га гною + N50P48K55 (рис.1). 

 

 
Рис. 1 – Інтенсивність руйнування лляної тканини в ясно-сірому 

лісовому ґрунті залежно від агротехнологій (поле №1, пелюшко-

вівсяна сумішка), % 2015р. 

 

На другому полі, під озимим житом найкраща інтенсивність 

розкладання лляного полотна спостерігається при застосуванні 
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дискового розпушення та внесенні 6,25 т/га гною + N50P48K55 і 

становить 22,67% (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Інтенсивність руйнування лляної тканини в ясно-сірому 

лісовому ґрунті залежно від агротехнологій (поле №2, озиме жито), 

% 2015 р. 

 

На полі №3 під пелюшко-вівсяною сумішкою найвищу 

інтенсивність руйнування лляної тканини спостерігали при 

застосуванні плоскорізного обробітку (25,06% розкладання тканини ) 

та дискового розпушення (23,87 % розкладання тканини, рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Інтенсивність руйнування лляної тканини в ясно-сірому 

лісовому ґрунті залежно від агротехнологій (поле №3, пелюшко-

вівсяна сумішка), % 2015 р. 
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Під картоплею, на полі №4, найкраща біологічна активність 

спостерігається на фоні дискування – 40,6 - 47,6% (рис.4). 

 

 
Рис. 4 – Інтенсивність руйнування лляної тканини в ясно-сірому 

лісовому ґрунті залежно від агротехнологій (поле №4, картопля), 

%2015 р. 

 

Найвища активність целюлозоруйнівних організмів на п‘ятому 

полі, під пелюшко-вівсяною сумішкою на варіанті без добрив 

спостерігається на фоні дискового розпушення – 15,18 % розкладання 

тканини (рис.5). 

 

  
Рис. 5 – Інтенсивність руйнування лляної тканини в ясно-сірому 

лісовому ґрунті залежно від агротехнологій (поле №5, пелюшко-

вівсяна сумішка), % 2015 р. 



 223 

Найкраща біологічна активність ґрунту на полі №6 під 

конюшиною лучною спостерігається при застосуванні плоскорізного 

обробітку – 77,6 - 79,8% розкладання тканини,  та дискового 

розпушення – 79,1 – 84,5% розкладання тканини (рис. 6). 

 
Рис. 6 – Інтенсивність руйнування лляної тканини в ясно-сірому 

лісовому ґрунті залежно від агротехнологій (поле №6, конюшина 

лучна), % 2015 р. 

 

Під озимою пшеницею на полі № 7 найвища інтенсивність 

руйнування лляної тканини на варіанті без добрив спостерагається  

при застосуванні дискування на глибину 10-12 см і складає 16,87% 

(рис.7). 

 
Рис. 7 – Інтенсивність руйнування лляної тканини в ясно-сірому 

лісовому ґрунті залежно від агротехнологій 

(поле №7, пшениця озима), % 
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На полі №8 під пелюшко-вівсяною сумішкою найвищу 

біологічну активність ґрунту на варіанті без добрив спостерігаємо при 

застосуванні плоскорізного обробітку – 17,59% розкладання тканини 

(рис. 8). 

 

 
Рис. 8 – Інтенсивність руйнування лляної тканини в ясно-сірому 

лісовому ґрунті залежно від агротехнологій (поле №8, пелюшко-

вівсяна сумішка), % 2015 р. 

Висновки. 

Отримані нами результати досліджень у 2015 році засвідчили, 

що найбільш інтенсивно мікробіологічні процеси проходили при 

застосуванні агротехнологій, які базувались на мінімалізації обробітку 

грунту (обробіток важкими дисками та плоскорізне розпушення) в 

поєднанні з органо-мінеральною системою удобрення та помірними 

нормами мінеральних добрив і компенсацією елементів живлення за 

рахунок гною, соломи і сидератів;  

Найкращі показники в розрізі сільськогосподарських культур по 

інтенсивності руйнування лляної тканини було зафіксовано на полі №6 

(конюшина лучна) – 77,6-84,5%. 
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ВИРОЩУВАННЯ ВІВСА  

З ПІДСІВОМ КОНЮШИНИ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ 

МІКРОДОБРИВ ТА БІОПРЕПАРАТУ 

 

В.О. Поліщук, аспірант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Овес є досить поширеною хлібною культурою у світі, зерно 

якого характеризується високими кормовими та харчовими якостями 

[7; 8]. Вирощування вівса дозволяє забезпечити тваринництво 

достатньою кількістю концентрованих кормів, а населення дієтичними 

продуктами харчування. Овес має добре розвинену і фізіологічно 

активну кореневу систему. Засвоює фосфор із важкорозчинних сполук. 

Він добре росте на легких збіднених поліських грунтах, є 

невибагливим до попередників, крім того це одна з основних культур 

під яку здійснюють підсів багаторічних трав. Однією з причин низької 

врожайності вівса є відсутність науково-обґрунтованої технології його 

вирощування з урахуванням біологічних особливостей культури [6].  

Продуктивність та урожайність агроценозів вівса залежать від 

впливу різних факторів, головними з яких є кліматичні умови та 

застосування добрив. Багато дослідників вважають, що овес, порівняно 

з іншими зерновими культурами, не досить вибагливий до поживного 

режиму ґрунту [7]. Інші [1, 3; 4] свідчать про те, що овес, завдяки 

розвинутій кореневій системі та її високій поглинаючій властивості, 

добре відзивається на внесення добрив навіть у посушливих умовах. 

Добрива позитивно впливають на ріст і розвиток рослин, накопичення 

біомаси, наростання листкової поверхні, вихід зерна з біомаси, якість 

врожаю та інші показники [5]. 

Застосування під овес добрив сприяє збільшенню обсягів 
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одержаної продукції та виносу з ґрунту азоту, фосфору, калію і 

мікроелементів. Проте за умов гострого дефіциту мінеральних добрив 

та різкого зменшення обсягів застосування органічних добрив 

необхідна оптимізація мінерального живлення культур у польовій 

сівозміні [3]. Нестача мікроелементів для рослин може компенсуватися 

за рахунок застосування мікродобрив, які не тільки сприятимуть 

підвищенню врожайності, а й поліпшенню якісних показників [2, 6]. 

Щодо ефективності застосування на Поліссі під овес препаратів, які 

містять у своєму складі мікроелементи, то це питання вивчене 

недостатньо, є лише фрагментарні дані [7, 3, 4]. Тому це питання є 

досить актуальним і потребує детального вивчення.  

Дослідження проводяться в п‘ятипільній короткоротаційній 

сівозміні на ясно-сірих лісових ґрунтах, що характеризуються низькою 

забезпеченістю гумусу, слабо-кислою реакцією ґрунту та низькою 

забезпеченістю основними елементами живлення. 

Схемою досліду передбачається вивчення 6 варіантів удобрення 

в поєднанні з 4 видами мікродобрив та 1 біопрепаратом. 

Повторність досліду триразова. Площа посівної ділянки 130 м2 

(4,7х27,6); площа облікової ділянки 110 м2 (4х27,6); ширина захисної 

смуги 2 м; ширина коридорів між полями сівозміни 2 м.   

Нами було проаналізовано вплив мікродобрив і біопрепарату на 

урожайність вівса з підсівом конюшини в розрізі двох років 

досліджень. В цілому відмічалася позитивна тенденція, щодо впливу 

усіх препаратів на підвищення продуктивності вівса, однак 

ефективність кожного із них була різною. 

Аналізуючи дані рис. 1., слід відмітити, що перевага щодо 

збільшення врожайності вівса, спостерігалася впродовж 2014 року, це 

в першу чергу пов‘язано з погодними умовами, які склалися за період 

досліджень. Найвищі показники врожайності за два роки досліджень 

спостерігалися при використанні біопрепарату Триходермін з усіх 

систем удобрення і коливалися в межах від 3 до 4,24 т/га. Але все ж 

таки при мінеральній системі удобрення ці показники є найвищими та 

становлять 4,24 т/га за 2014 рік та 4,19 т/га за 2015 рік. Досить 

високими є показники при використанні мікродобрива Гумат з усіх 

систем досліджень, вони варіюють від 3,27 – 4,2 т/га. Також при 

мінеральній системі удобрення урожайність є найвищою та становить 

за 2014 рік 4,2 т/га та за 2015 рік 4,15 т/га. При використанні Мочевин-

К2 практично всі показники були високими за всіх систем удобрення 

та коливалися від 3,23 – 4,16 т/га впродовж двох років дослідження, 

окрім органо-мінеральної системи – (50 : 50 ), урожайність тут 

становила за 2014 рік 2,96 т/га та за 2015 рік 2,89 т/га. Найвища 
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продуктивність вівса спостерігалася за органічної системи удобрення 

(сидерати – 12 т/га) – 2014 рік 4,16 т/га і 2015 рік 4,09 т/га. 

 

 
Рис. 1. Урожайність вівса з підсівом конюшини впродовж  

2014 – 2015 років. 

 

Отже, в цілому аналізуючи результати в розрізі досліджуваних 

років можна констатувати, що застосування препаратів при 

вирощуванні вівса позитивно впливає на формування урожайності 

даної культури та  залежить від впливу різних факторів, а саме: 

температури, зволоження, які при будь-яких відхиленнях від середніх 

показників негативно позначаються на процесах росту, розвитку і 

формуванні урожайності сільськогосподарських культур. 

Наступні наші дослідження дадуть можливість оцінити якісні та 

кількісні показники врожайності вівса з підсівом конюшини за умов  

використання мікродобрив і біопрепарату. 
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Виробництво зерна традиційно посідає одне з пріоритетних 

місць серед основних галузей сільського господарства Україні. Зернові 

займають найвищу питому вагу в структурі посівних площ та валових 

зборів продукції серед інших сільськогосподарських культур. Це 

можна пояснити їх винятковим значенням та різнобічним 

використанням [1, с. 90]. По-перше, зерно є найважливішим 

продуктом, що визначає міжгалузеві пропорції не тільки в 

агропромисловому виробництві, але й в економіці країни в цілому. По-

друге, це джерело доходів переважної більшості 

сільськогосподарських підприємств. А також, значна частина 
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кормових ресурсів тваринництва і сировина для харчової та 

переробної промисловості [2, с. 115] 

Просо – цінна круп`яна культура, зерно якої відрізняється 

високими харчовими та кормовими якостями. Варто відзначити, що 

протягом останніх років спостерігалось значне зниження врожайності 

даної культури. Основною причиною є погіршення фітосанітарного 

стану посівів. Адже, фітопатогени супроводжують просо протягом 

усього періоду вегетації, уражаючи насіння та всі органи рослин. 

Слід зазначити, що аграрії для збільшення зерновиробництва 

протягом останніх років застосовували інтенсивні технології, новітні 

препарати для захисту рослин і стимулятори росту, щоб мати змогу 

конкурувати в обсягах виробництва зерна на внутрішньому та 

зовнішніх ринках [3, с. 21]. Така інтенсивна хімізація землеробства 

негативно впливає на навколишнє середовище, виснажує природні 

ресурси, порушує екологічну рівновагу агроекосистем, погіршує якість 

сільськогосподарської продукції та забруднює її різними 

небезпечними хімічними речовинами, в результаті чого ведення 

агровиробництва стає неможливим [4, 5]. Тому, поряд з екологічними 

проблемами постає питання забезпечення населення доброякісними 

продуктами харчування. 

Беручи до уваги нинішню екологічну ситуацію в Україні, 

потрібно впровадити таку систему захисту проса від хвороб, що 

забезпечить не тільки підвищення його врожайності, але й отримання 

екологічно чистого зерна.  

Метою наших досліджень було вивчення впливу біологічних 

препаратів на розвиток хвороб в посівах проса на території Полісся 

України. 

Для визначення видового складу збудників хвороб, 

фітосанітарного стану посівів та ефективності застосування 

біологічних препаратів, протягом 2013–2015 рр. проводились польові 

дослідження на дослідних полях ЖНАЕУ та інституту сільського 

господарства Полісся НААН України (с. Грозине Житомирська обл.). 

Крім того, здійснювалися лабораторні досліди на кафедрі захисту 

рослин ЖНАЕУ та в лабораторії фітопатології НДІ захисту рослин 

НААН України. Площа облікової ділянки – 40 м2, повторність 

чотирьохразова. Технологія вирощування проса загальноприйнята для 

зони Полісся. Схеми дослідів включали наступні біологічні препарати: 

Агат 25–К, ПА, Азофосфорин, Бактофіт, з.п., Біокомплекс–БТУ, р., 

Гаупсин, р. тощо та регуляторів росту рослин - Агростимулін в.с.р., 

Вирмистим, р., Вимпел (агролайт), р., Ендофіт L 1, в.р., Регоплант 

в.с.р., Стімпо в.с.р. та інші. Спостереження та обліки ураження рослин 
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хворобами проводили за загальноприйнятими методиками [5]. 

За даними досліджень визначено вплив передпосівної обробки 

насіння проса на енергію проростання, лабораторну схожість та 

ураженість насіння хворобами. Встановлено, що енергія проростання 

насіння варіювала від 92,5 до 97,5 %, схожість  насіння -  від 96,0 до 

98,5 %, а ураженість хворобами змінювалась від 7,2 до 21,8 %.  

Встановлено, що зерно проса уражається збудниками, які 

відносяться до родів Alternaria spp., Fusarium spp., Penicillium spp. 

Drechslera spp., Helminthosporium рр..та  ін.. 

Найбільш розповсюдженими та шкідливими хворобами проса 

які викликають збудники грибної етіології на Поліссі України є 

бурувата плямистість (гельмінтоспоріоз), розвиток якої за роки 

проведення досліджень становила від 8,2 до 23,1%, склероспороз  3,6-

13,2 %,  кореневі гнилі  – 4,6 – 15,8 % тощо.   

Нової стратегії захисту вимагає просо у зв‘язку з погіршенням 

фітосанітарного стану посівів. У біологічному захисті широко 

застосовують мікробні препарати на основі різних видів 

мікроорганізмів і метаболітів, які вони синтезують. Вони безпечні для 

навколишнього природного середовища, людини та теплокровних 

тварин, не накопичуються у врожаю, тому це дозволяє 

використовувати їх в органічному виробництві [6, 7]. 

За даними експериментальних досліджень щодо захисту насіння 

та посівів проса від хвороб високу ефективність показали  Агат 25-К і 

Азофосфорин. Це високоефективні мікробіологічні препарати, які 

збільшують корисну біоту в ризосфері рослин, посилюють їх 

біологічну активність, а також підвищують стійкість  рослин до хвороб 

та стресових факторів.  

Встановлено, що при застосуванні Агат 25-К розвиток бурої 

плямистості змінювалась в межах від 8,5 до 13,2 %, склероспорозу – 

3,6–8,1 %, кореневих гнилей – 5,2–9,6 %, тоді як при використанні 

Азофосфорину розвиток бурої плямистості становив 8,9–14,1 %, 

склероспорозу 3,9 – 8,6 %, кореневих гнилей 5,5–9,8 %. 

В свою чергу, серед регуляторів росту найефективнішими були 

Агростимулін в.с.р. і Стимпо в.с.р.. Розвиток хвороб при застосуванні 

вище згаданих препаратів варіював в межах від 10,1 до 16,2 % бурої 

плямистості, 3,1–9,8 % склероспорозу, 7,6-11,4 кореневих гнилей. 

Таким чином, застосування біологічних препаратів для обробки 

насіння та посівів проса сприяє підвищенню стійкості рослин до 

ураження збудниками хвороб, збільшенню урожайності та 

покращенню якості зерна. 
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Органічно збалансоване землеробство ґрунтується на 

екологічно доцільному застосуванні добрив, бактеріальних препаратів 

та технологій. Мікроорганізми забезпечують формування у ризосфері 

грунту доступних рослинами поживних речовин та фізіологічно 

активних сполук. Вони можуть бути використані для забезпечення 

різноманітних потреб рослини. Крім того, біоагенти деяких мікробних 

препаратів продукують антибіотичні речовини, які пригнічують 

розвиток фітопатогенів. Проблема отримання екологічно безпечних 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2525
http://www.organic.-world.net/
http://www.ams/
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сільськогосподарських продуктів, у тому числі і сої, досліджена 

недостатньо. На сьогодні існує цілий ряд дискусійних питань, а саме: 

ефективне використання сидеральних добрив, штамів бульбочкових 

бактерій для інокуляції насіння, обприскування посівів препаратом 

мікробного походження та нових перспективних сортів культури. 

Актуальність даної проблеми, недостатній ступінь її вивчення 

стосовно потреб виробництва екологічно чистої продукції і зумовило 

напрям нашого наукового дослідження. 

 Протягом п‘яти років виконали польові дослідження щодо 

реакції чотирьох сортів сої на  застосування мікробних штамів 

бульбочкових бактерій 634б, 614А та М-8 на двох фонах (внесення 

сидеральних добрив та без них), а також застосування (обприскування) 

по вегетації культури препарату мікробного походження Хетомік та 

визначено мікробіологічну активність грунту.  

 Результати аналізу даних продуктивності сої в середньому за 

п‘ять років сортів Легенда, Анжеліка, Ксенія та Георгіна свідчать про 

те, що ступінь впливу факторів розподілився таким чином: вплив 

погоди (фактор – рік вирощування) – 48,1%, сортність – 16,3%, 

інокуляція – 15,5%, сидеральне добриво – 12,3%,  обприскування 

посівів – 7,8%. Аналіз якості стебел сої показав, що на фоні зароблені 

сидератів, інокуляція насіння штамами 634Б, 614А та М-8 чотирьох 

сортів у поєднанні з обприскуванням посівів Хетоміком сприяла 

збільшенню вмісту азоту і калію в рослинах, тоді як щодо фосфору цієї 

закономірності не виявлено. 

Мікробіологічні дослідження грунту показали, що після 

збирання культури як на фоні без сидерального добрива так і на фоні 

сидерації під впливом мікробіологічних препаратів М-8, 634б та 614А 

на основі азотфіксуючих бульбочкових бактерій Bradyrhizobium jap. та 

Хетоміку  відбулися зміни чисельності окремих груп мікроорганізмів, 

а також під дією цих препаратів залишилась підвищеною потенціальна 

активність азотфіксації ґрунту. Результати досліджень ґрунту свідчать 

про можливість позитивного впливу прийому сидерації і біопрепаратів 

на зв‘язування молекулярного азоту. Мікробіологічна  активність 

ґрунту при застосуванні сидеральних добрив, інокуляції та 

обприскування посівів значно вища, ніж на контролі ( без добрив та 

обробок).  

Соя, інокуляція насіння штамами бульбочкових бактерій, 

обприскування посівів Хетоміком та зароблення сидерального 

добрива, є істотним екологічним фактором, що визначають 

перетворення органічної речовини в ґрунті. Реакція такого типу 

каталізується ферментами класу оксиредуктаз, рівень активності яких 
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пов‘язаний з характером біогенезу гумусу. Ці показники є 

діагностичними, тому,  що перенесення водню від органічних речовин 

на кисень і окислення моно-, ді- і трифенолів у хінони, що здійснюють 

відповідно дегідрогеназою і поліфенолоксидазою – обов‘язкові етапи 

процесів трансформації органічних речовин. В результаті взаємодії 

хінонів з амінокислотами формуються первинні молекули гумінових 

кислот. Результати аналізу ґрунту свідчать про тенденцію підвищення 

напруженості біохімічних процесів новоутворення гумусових речовин 

І-етапу окислення органічних сполук на варіанті, де  інокулювали 

насіння, обприскували посіви на фоні зароблення сидерату, де 

активність дегідрогенази була на 13,2%  вища відносно контролю без 

добрив та обробок. Чітке зниження каталази виявлене на фоні без 

зароблення сидерату, а найвища активність ферменту 25% виявлено на 

варіанті інокуляція насіння, обприскування посівів та зароблення 

сидеральних добрив. Процеси перетворення фенолів у хінони, які 

каталізуються пероксидазами, проходили в ґрунті на варіантах  

взаємодії всіх досліджуваних факторів. Підвищення активності 

ферменту на 21-29% при  вирощуванні сої за інокуляції насіння та 

використання органічних добрив.  

Таким чином, в ґрунті після вирощування сої, де насіння 

інокулювали штамами бульбочкових бактерій, обприскували посіви 

Хетоміком на фоні зароблення сидеральних добрив виявлена 

специфічна різниця активності ферментів. Визначена тимчасова і 

просторова зміна рівня каталази та пероксидази. Оцінено вплив 

сидеральних добрив на чорноземі опідзоленому на активність 

каталази, інтенсивності накопичення пероксидази. Показано, що під 

впливом бобової культури та органічних добрив найбільш стійко 

змінюється ферментативний потенціал ґрунту. 

Різноманіття едафотопів їх структурних та динамічних 

показників є результатом комплексної взаємодії природних та 

антропогенних чинників екосистем. Результати наших досліджень 

кількісного складу дощових черв'яків у ґрунті показують, що під 

впливом інокуляції насіння мікробними препаратами на фоні внесення 

сидеральних добрив та обприскування посівів відбуваються певні 

зміни. Так  на варіанті без сидеральних добрив та інокуляції насіння 

налічувалось 1-2 екземплярів дощових черв'яків. За обробки насіння 

мікробіологічними препаратами  на фоні без сидеральних добрив 

спостерігається збільшення кількості дощових черв'яків до 2-3 штук на 

одну кореневу систему сої. Обробка насіння мікробними штамами 

Bradyrhizobium japonicum 634Б, 614А. М-8 + обприскування посівів 

Хетоміком  на фоні внесення сидеральних добрив сприяла збереженню 
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та розмноженню дощових черв‘яків до 5-8 одиниць на одну кореневу 

систему рослин сої у період після збирання врожаю (вересень). 

Моніторинг комплексів лямбріцид в едафотопах є вирішальною 

процедурою при формуванні структурно і функціонально 

збалансованих падобіотичних систем. Завдяки моніторингу та 

встановлення напрямів стабілізації комплексів ґрунтових дощових 

черв'яків можливе пізнання шляхів відновлення природного 

біорізноманіття едафотопів, а також для обґрунтування та 

впровадження інтродукції вермікультур у агробіоценозах. 

Запровадження  сидеральних добрив, інокуляції насіння 

штамами бульбочкових бактерій та обприскування посівів препаратом 

мікробного походження Хетомік за вирощування зернобобової 

культури сої є наступним кроком в насиченні екологічних ніш, що 

дозволяє підняти на новий рівень продуктивність агроценозу, та 

покращити якісні показники насіння з найменшими затратами для його 

реалізації, є новим кроком в теоретичному  обґрунтуванні  підвищення 

біологічної та ферментативної активності грунту. 

 

 

УДК 633.12.17.174 

 

ВИРОЩУВАННЯ КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР  

ЗА ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Сучек М.М., докторант 

Хмельницька державна сільськогосподарська 

 дослідна станція ІКСГП НААН 

 

В технології біологічного землеробства широко 

використовується  сидеральне добриво та оброблення насіння та 

посіви бактеріальними препаратами поліфункціональної дії, здатними 

позитивно впливати на фізіологічні процеси, що відбуваються в 

рослинах, і завдяки цьому, сприяти підвищенню продуктивності 

сільськогосподарських культур. Актуальність даної проблеми, 

недостатній ступінь її вивчення стосовно потреб виробництва 

екологічно чистої продукції і зумовило напрям нашого наукового 

дослідження. 

Протягом п‘яти років виконали польові дослідження щодо 

реакції чотирьох культур(гречки, проса, сорго зернового, соризу)  по  

три сорту кожної культури  на  застосування одинадцяти варіантів 

обробки насіння на двох фонах (внесення сидеральних добрив та без 
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них), а також застосування (обприскування) по вегетації культур 

препарату мікробного походження Кладостим.  

Проведені експериментальні дослідження показали, що обробка 

насіння круп‘яних культур: гречки, проса, соризу та сорго зернового 

різними видами препаратів та обробка Озонуванням, позитивно 

впливали на посівні та врожайні якості насіння. Найбільшу 

урожайність насіння гречки формував сорт Оранта за обробки насіння 

бактеріальними препаратами Флавобактерином – 2,72т/га, Озонування 

– 2,63, Мікрогуміном – 2,58 т/га, що забезпечило приріст до контролю 

(без обробки насіння) в межах 0,31-0,44 т/га, або 13-20% до контролю. 

Сорт Вікторія найбільшу врожайність забезпечив за обробки насіння 

Флавобактерином– 2,56-2,72т/га, Озонування – 2,50-2,63 т/га та 

препаратів Мікрогуміном 2,51 -2,58 т/га та Фосфороентерином – 2,92-

3,12 т/га. На гречці сорту Антарія найкращу врожайність забезпечили 

варіанти комплексної обробки посівів Кладостимом за припосівної 

обробки насіння біопрепаратами – Мікрогуміном – 2,74 т/га, 

Флавобактерином – 2,71 т/га, Фосфороентерином– 2,72т/га. Отримані 

прирости врожайності були в межах 0,19-0,32 т/га (6,9 – 13,4% до 

контролю). Проте максимальні прирости врожайності усі досліджувані 

сорти гречки  показали за обробки насіння фізичним способом - 

Озонуванням. Зокрема, у поєднанні з обробкою посівів Кладостимом, 

у сорту Вікторія прибавка становила 0,37 т/га, у сорту Оранта – 0,38 

т/га, у Антарії – 0,27 т/га. Серед досліджуваних сортів найбільш 

врожайним, в середньому по варіантах, був сорт Оранта – 2,44 т/га, та 

Антарія – 2,32 т/га. 

Результати урожайних даних свідчать про те, що за умов 

обробки посівів проса сорту Денвікське Кладостимом та насіння 

мікробіологічними препаратами Флавобактерином, Мікрогуміном, 

Фосфоентерином та колоїнним розчином срібла отримано найбільше 

зростання врожайності 0,28-0,29 т/га або 12,4 – 12,9% порівняно до 

контролю (без обробки насіння та посівів). У проса сорту Омріяне 

найвищу врожайність одержано за обробки насіння 

Флавобактерином – 2,50 т/га (16% до контролю), Фосфоронітрагін – 

2,49 т/га (14% до контролю) та Мікрогуміном 2,45 т/га(12% до 

контролю – без обробки насіння та посівів). Ефективною була обробка 

насіння Озонування – 2,49 т/га (16% до контролю). Сорт Київське 96 

найбільш продуктивним був за комплексної обробки насіння та посівів 

Кладостимом у варіантах припосівної обробки насіння Мікрогуміном 

та Флавобактерином – 2,34 т/га (16% до контролю), та Озонування – 

2,36 т/га (17% до контролю). Озонування насіння проса було 

ефективним на усіх сортах, одержана врожайність не поступалась 
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варіантам де використовували біопрепарати удобрювальної дії і 

становила залежно від сорту 2,36-2,62 т/га що на 0,26-0,34 т/га або на 

11-17% більше контрольного варіанту. Серед досліджуваних сортів 

найбільш врожайним був сорт Денвікське – 2,36 т/га. Урожайність 

сортів Омріяне та Київське 96 була дещо меншою і становила 2,15 та 

2,02 т/га відповідно. 

У середньому за роки досліджень у сорго зернового сорту 

Дніпровський 39 одержано найвищу врожайність за комплексної 

обробки посівів Кладостимом та насіння Озоном – 5,12 т/га (14% до 

контролю – без обробки посівів і насіння), Мікрогуміном і 

Флавобактерином – 5,37 та 5,30 т/га (15-18% до контролю). Для сортів  

Саморан та Одеський 205  найбільш ефективні варіанти з 

використанням обробки насіння Флавобактерином – 4,93-5,00 т/га (16-

17% до варіанту без обробок), Мікрогуміном – 4,95-5,02 т/га (12-14% 

до контролю) та обробка насіння Озоном – 4,86(13%). Найбільш 

врожайним серед сортів сорго зернового, в середньому по досліду, був 

сорт Дніпровський 39 – 4,50 т/га, дещо поступалися за врожайністю 

Одеський 205 та Саморан – 4,30 та 4,23 т/га відповідно. 

Аналізуючи показники урожайності соризу, залежно від 

досліджуваних сортів отримані дані протягом років досліджень ми 

встановили, що кращим варіантом обробки насіння є Озонування, 

обробка Флавобактерином, Мікрогуміном та Поліміксобактерином у 

комплексі з обприскуванням посівів мікробним препаратом 

Кладостим. Урожайність зерна соризу Одеський 302 найвищою була за 

обробки насіння Озонуванням, Флавобактерином та Мікрогуміном і 

становила 5,28-5,32 т/га, або 16% до контролю (без обробок), найбільш 

ефективним було Озонування насіння – 5,32 т/га (16% до контролю). 

Найбільша врожайність у сорту Дружній була за обробки насіння 

Мікрогуміном та Флавобактерином у комплексі з обприскуванням 

посівів мікробним препаратом Кладостим – 5,30-5,33 т/га (14-15%), 

варіант з обробкою насіння Поліміксобактерином забезпечив 

врожайність 5,19 т/га, або 12% до контрольного варіанту. Ефективною 

була обробка насіння Озоном – 5,32 т/га (14% до контролю). Сорт 

Титан найкращу врожайність забезпечив на ділянках, де насіння 

обробляли Флавобактерином та Мікрогуміном з обприскуванням 

посівів Кладостимом – 5,10-5,01 т/га, або 17-18% до контролю. 

Виявлено механізм впливу препаратів на рівень стійкості рослин  до 

захворювань, комплексна дія яких поліпшує мінеральне живлення 

рослин, стимулює їх ріст та підвищує стійкість до стресорів. 
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УРОВЕНЬ ЗООТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ  

ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ 

 

С.В. Соляник, магистрант 

УО «Гродненский государственный аграрный университет»,  

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В докладе Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации (ФАО) указано, что в мировом масштабе могут исчезнуть 

около 17%, или 1 тыс. 458 пород сельскохозяйственных животных. 

Почти 100 пород домашних животных уже вымерли за 2000-2014 

годы. В Европе и на Кавказе, а также в Северной Америке – самая 

высокая доля пород, находящихся на грани исчезновения. В 

абсолютном выражении наибольшее количество таких исчезающих 

пород приходится на Европу и Кавказ [3]. 

 Основной причиной генетической эрозии является 

неразборчивое скрещивание. В числе других угроз генетическому 

разнообразию животных - увеличение использования неместных 

пород, слабые институты, отвечающие за управление сектором 

животноводства, снижение роли традиционных систем производства 

животноводческой продукции и пренебрежение породами, не 

считающимися достаточно конкурентоспособными. Эксперты 

уверены, что биоразнообразие животного мира поможет улучшить 

продовольственное производство и продовольственное обеспечение. 

Они предупреждают, что многие ценные породы животных находятся 

в опасности, и призывают предпринять более активные усилия по 

устойчивому использованию генетических ресурсов. В ФАО 

напомнили о необходимости сохранять биоразнообразие животного 

мира, особенно на фоне глобального потепления и роста численности 

населения. От состояния животноводства зависит благополучие около 

70% бедных слоев сельского населения [4]. 

Белорусские ученые утверждают, что необходимо раз и 

навсегда решить вопрос о бессистемном завозе из-за рубежа 

племенного молодняка. Завоз может быть разрешен только в целях 

селекционной работы на нуклеусы, где осуществляется 

породообразовательный процесс и ведется создание новых 

высокопродуктивных генотипов. Используя приемы и методы 

вводного и поглотительного скрещивания животных западной 

селекции со свиньями белорусских пород при создании 
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специализированных мясных генотипов можно в 2,5-3,0 раза сократить 

сроки получения конкурентоспособной мясной свинины и сэкономить 

значительные денежные средства [2]. 

В каждой области Беларуси за последнюю десять лет построены 

Центры по селекции и генетике в свиноводстве реализуют сперму 

хряков-производителей импортной селекции исключительно товарным 

свинокомплексам и личным подсобным хозяйствам. Мы 

проанализировали продуктивность закупленных за рубежом  (Дания, 

Норвегия, Чехия, Франция, Германия, Канада) племенных животных 

одного из таких Центров.  

Проведена оценка продуктивности 434 хряков-производителей 

пяти генотипов (Ландрас (169 гол.), Йоркшир (115 гол.), Дюрок (104 

гол.), помесь ЛД (30 гол), Пьетрен (16 гол.)), в общей сложности 

анализировались характеристики более 45 тыс. эякулятов. В связи с 

малой выборкой по хрякам-производителям породы Пьетрен и 

помесей ЛД, и высокой вариабельностью зоотехнических показателей 

по этим генотипам, при статистическом анализе основное внимание 

было уделено сравнению показателей использования хряков пород 

Ландрас, Йоркшир и Дюрок. 

Полученные цифровые данные обрабатывались методами 

описательной статистики, определение достоверной разницы между 

исследуемыми значениями проводили посредством применения 

критерия однофакторного анализа, при a Р<0,05; b P<0,01; c P<0,001, с 

использованием MS Excel [1].  

В результате проведенной работы установлено (табл. 1), самая 

низкая продолжительность использования хряков-производителей 

отмечена у животных породы Дюрок.  

Таблица 1  

Зоотехнические параметры использования  

хряков-производителей 

 

Порода 

Продол-

жительность 

использования, 

дн. 

Количество 

полученных 

эякулятов, 

шт. 

Регулярность 

взятия 

спермы один 

раз в, дней 

Ландрас 618,2 + 36,1c 109,8 + 6,5c 6,0 + 0,1 

Йоркшир 642,6 + 41,6c 113,1 + 8,1c 6,5 + 0,2a 

Дюрок 466,3 + 32,6 76,4 + 5,8 6,8 + 0,2c 

Помесь 661,2 + 88,6 108,4 + 15,5 7,0 + 0,3c 

Пьетрен 952,6 + 159,6b 142,8 + 25,7b 6,9 + 0,4a 
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При этом у хряков пород Ландрас и Йоркшир 

продолжительность использования была выше на треть (P<0,001), а у 

Пьетрен в два раза (P<0,01), чем у животных породы Дюрок. К слову, 

продолжительность использования хряков породы Пьетрен была 

дольше, чем и других генотипов, однако лишь по сравнению с 

Ландрасами, это отличие было достоверно (P<0,05). 

Вполне логично, что при менее коротком периоде 

использования хряков породы Дюрок от них получено меньшее 

количество эякулятов по сравнению с другими генотипами. За 

исключением помесей ЛД. Все остальные генотипы отмечены 

достоверными отличиями от породы Дюрок. 

 Хряки-производители породы Ландрас достоверно (P<0,001, 

P<0,5) более часто использовались для взятия спермы, чем другие 

генотипы: 1 раз в 6 дней.  

Для племенного и товарного свиноводства больше значение 

имеет качество спермопродукции и количество спермодоз 

получаемого из одного эякулята (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Качество спермопродукции хряков-производителей 

 

Порода 

Объем 

эякулята, 

мл. 

Концент-

рация, млрд. 

Подвиж-

ность, % 

Количество 

спермодоз, 

шт. 

Ландрас 230,8 +  5.2c 
0,413 + 

0,009b 

76,3 +  

0,4c 
27,1 +  0,5 

Йоркшир 222,6 +  6,3c 
0,392 + 

0,009c 
74,4 + 0,9 24,4 +  0,8b 

Дюрок 173,8 +  4,8 0,460 + 0,013 73,1 + 0,9 22,3 + 0,7c 

Помесь 
223,8 + 

11,2c 
0,446 + 0,015 76,5 + 0,5 28,8 + 1,0 

Пьетрен 
270,9 + 

15,2c 
0,398 + 0,025 77,8 + 0,7 32,1 + 1,8b 

 

Установлено, что наихудшие качественные характеристики 

спермопродукции имели хряки породы Дюрок, даже несмотря на то, 

что концентрация спермиев у них была достоверно на 11-15% выше, 

чем у хряков пород Ландрас и Йоркшир. 

Подвижность спермиев у хряков-производителей породы 

Ландрас была в абсолютных величинах на 3,2% выше (P<0,001) , чем у 

породы Дюрок. 
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Если не брать во внимание хряков-производителей породы 

Пьетрен и помесей ЛД, то в расчете количества спермодоз, 

полученных из одного эякулята от хряков породы Ландрас, их было 

достоверно получено больше на 21%, чем от хряков породы Дюрок, и 

на 11% – чем от породы Йоркшир. От животных породы Пьетрен и 

помесей ЛД, количество спермодоз из одного эякулята получено 

больше чем у хряков-производителей породы Ландрас, но только по 

сравнению с породой пьетрен  это отличие (18%) было достоверным 

(P<0,01). 

В результате проведенного анализа использования хряков-

производителей пяти генотипов установлено, что наиболее 

приемлемыми с точки зрения зоотехнической эксплуатации животных 

этой половозрастной группы, для осеменения свиноматок в товарных 

хозяйствах Республики Беларусь, являются хряки породы Ландрас. За 

ними «идут» хряки-производители породы Йоркшир, а замыкают 

тройку – хряки породы Дюрок. 

Однако с точки зрения сохранения биоразнообразия в 

белорусском свиноводстве и усиления биобезопасности необходимо 

прислушаться к генетикам, которые утверждают что, чем дальше в 

географическом плане развиваются и существуют друг от друга 

породы животных, тем рискованнее результаты их смешивания, и 

наоборот, чем они ближе, тем выше вероятность получения 

нормального здорового потомства.  

Следовательно, целесообразно развивать исключительно 

белорусские породы свиней. В противном случае, при массовом завозе 

животных импортной селекции, белорусское свиноводство ожидают 

негативные последствия связанные со снижением защитных сил 

организма свиней, увеличения количества всевозможных заболеваний, 

падежа, ухудшения качества конечной продукции и т.д. и т.п. 
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НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР СІВОЗМІНИ 

 

Гнатюк Т. О., Красуцький О. М. – аспіранти  

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Вступ. Сівозміна відіграє важливу роль у формуванні факторів, 

що впливають на продуктивність сільськогосподарських культур. 

Науково-обґрунтоване чергування культур є запорукою успіху у 

сучасному землеробстві. Одними з головних складових правильного 

формування сівозміни є підбір попередника та визначення 

оптимальних строків повернення культури на поле, де вона уже 

вирощувалась. 

Мета досліджень. Наукове обґрунтування впровадження 

сівозміни та визначення впливу сівозмінного фактору на 

продуктивність культур сівозміни та фітосанітарного стану посівів. 

Результати досліджень. Впровадження короткоротаційної 

п‘ятипільної сівозміни було розпочато нами на дослідному полі 

ЖНАЕУ у 2010 році вирівнювальними посівами жита озимого 

(табл. 1.). У зв‘язку з біологічними особливостями та строками сівби 

жито озиме є досить вибагливе до попередника. Чим раніше поле 

звільняється від попередньої культури, тим краще для жита, а 

попередник вважається якісно підібраним[1, 5]. Перш за все, це 

пов‘язане з кількістю вологи, що накопичується після збирання 

попередника, яка так необхідна для отримання дружніх сходів висіяної 

культури. 

У короткоротаційній п‘ятипільній сівозміні, яка досліджувалась 

нами, попередником жита озимого була картопля середньоранніх 

строків збору. Органічні добрива (гній) вносились безпосередньо під 

картоплю, а це означає, що післядія добрив першого року на 

відповідних системах удобрення добре впливає і на урожайність жита 

озимого. Але якість добре підібраного попередника найкраще 

прослідковується в контрольному варіанті, де добрива не вносяться 

зовсім. Так, згідно наших досліджень протягом 2013 – 2015 років був 
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виявлений приріст урожаю жита озимого. Урожайність жита у 2013 

році становила 1,81 т/га, а у 2014 році приріст урожаю становив на 

1,2 т/га більше в порівняні з 2013 роком. У 2015 році приріст складав 

на 0,16 т/га більше в порівнянні з 2014 роком і на 1,36 т/га також 

більше в порівнянні з урожайністю 2013 року. 

Попередниками картоплі у сівозміні що досліджувалось нами, 

були багаторічні трави (конюшина). Завдяки симбіозу з 

бульбочковими бактеріями, конюшина не тільки накопичує і фіксує 

атмосферний азот у ґрунті, а й поліпшує поживний режим ґрунту в 

цілому завдяки кореневим та післяжнивним решткам [2, 3]. Якість та 

правильність підібраного попередника для картоплі добре помітно на 

прирості врожаю в контрольному варіанті, де добрив не вносилось, 

проте вплив погодних умов у різні роки досліджень також відіграють 

важливу роль при формуванні врожаю. Так, урожайність картоплі у 

2013 становила році 16,7 ц/га, тоді як у 2014 році прибавка врожаю в 

порівнянні з 2013 роком становила 2,82 т/га, у 2015 році на 5,36 т/га в 

порівнянні з 2014 роком. У 2015 році досліджень урожайність бульб 

картоплі зросла в порівнянні з 2013 роком на 8,18 т/га. 

Попередником конюшини був овес з підсівом конюшини 

першого року. У зв‘язку з тим, що конюшина у перший рік здатна 

витримувати невелике затінення покривна культура (овес) може без 

шкоди для конюшини рости, розвиватися та формувати високий 

врожай. 

Продуктивність конюшини вирощеної на насіння значної мірою 

залежить від вологості, тому, якщо спостерігається нестача вологи, 

конюшина припиняє свій розвиток [4, 7]. Так, урожайність насіння, 

отриманого у 2013 році дорівнювала 0,23 т/га, у 2014 році була вищою 

на 0,07 т/га у порівнянні з 2013 роком дослідження, а посушливий 2015 

рік мав несприятливі умови для формування врожаю конюшини, і у 

порівнянні з 2014 роком урожайність її була нижчою на 0,11 т/га і на 

0,04 т/га у порівнянні з 2013 роком. 

Попередником вівса з підсівом конюшини була суміш пелюшко-

вівса. Повторне висівання вівса мало санітарну роль, як біологічний 

захід в боротьбі з хворобами зернових та боротьбі з бур‘янами, 

оскільки саме овес, як ніяка інша культура, характеризується високою 

стійкістю до забур‘яненості [6, 10, 11]. У зв‘язку з тим, що повторні 

посіви вівса часто супроводжуються зниженням врожайності, нами 

було запроваджено висівати овес разом з однорічною бобовою 

культурою – пелюшкою. Це дає можливість насичити ґрунт 

біологічним азотом і в наслідок цього підвищити урожайність вівса у 

пелюшко-вівсяній суміші. 
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Таким чином, урожайність вівса з підсівом конюшини в 

контрольному варіанті у 2013 році дорівнювала 1,07 т/га, у 2014 році 

була вищою, ніж у 2013 році досліджень на 1,26 т/га. Тоді як у 2015 

році, несприятливому для розвитку вівса, урожайність була нижчою, 

ніж у 2014 році, на 0,09 т/га, але вищою на 1,17 т/га у порівнянні з 2013 

роком. 

Урожайність пелюшко-вівсяної суміші в контрольному варіанті 

(без внесення добрив) у 2013 році дорівнювала 1,94 т/га, у 2014 році 

була вище на 0,77 т/га у порівнянні з 2013 роком, а у зв‘язку з 

погодними умовами у 2015 році - нижче на 0,24 т/га в порівнянні з 

2014 роком. Проте урожайність пелюшко-вівса у 2015 році в 

порівнянні з 2013 роком мало приріст врожаю на 0,53 т/га.  

Отже, отримання приросту врожаю протягом трьох років 

досліджень навіть в контрольному варіанті свідчить про те, що 

підібрані у сівозміні культури мають позитивний вплив як одна на 

одну, так і на поживний режим ґрунту, що є взаємопов‘язаним, 

закономірним та науково обґрунтованим. 

Таблиця 1 

Ротаційна таблиця п’ятипільної короткоротаційної сівозміни 
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Велика роль сівозміни полягає не тільки у відновленні та 

підтриманні родючості ґрунту, але й у підтриманні належного 

фітосанітарного стану посівів [7, 8, 10]. Контроль забур‘яненості 
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здійснюється саме завдяки наявності у сівозміні просапної культури 

(картоплі), яка за належної агротехніки сприяє скороченню 

чисельності бур‘янів, а також завдяки включенню у сівозміну жита 

озимого, яке, в свою чергу, здійснює біологічне пригнічення бур‘янів 

[9]. Повторний висів вівса у сівозміні дозволяє контролювати рівень 

розвитку хвороб завдяки біологічним властивостям цієї культури [8]. 

У зв‘язку з тим, що рівень економічного порогу шкодочинності хвороб 

та шкідників на культурах сівозміни не перевищувався, то обліків на 

наявність розвитку та розповсюдження хвороб та шкідників нами не 

здійснювалось. 

Проте нашою метою було не проведення саме боротьби з 

шкодочинними організмами (хворобами, шкідниками, бур'янами), а 

контроль над ними та створення сприятливих конкурентних умов для 

послаблення дії шкодочинного фактору. У зв‘язку з цим проведені 

нами дослідження щодо впливу систем удобрення на забур‘яненість 

посівів культур сівозміни показали, що забур‘яненість посівів була не 

однаковою як в порівнянні між системами удобрення, культурами 

сівозміни так і за роками досліджень (рис. 1). Так, найбільшим рівнем 

забур‘яненості характеризувались органічні системи (гній) та 

(сидерат), оскільки деяку кількість насіння бур'янів вносились разом з 

гноєм та сидеральною культурою. Ми помітили, що найбільш 

забур‘яненими культурами були картопля та конюшина червона, тоді 

як жито озиме протягом його вегетаційного періоду було найменш 

забур'янене, і рівень забур‘яненості підвищувався тільки після збору 

урожаю жита. 
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Якісний склад бур'янів також більшою мірою залежав від 

культури сівозміни. Так, на зернових культурах спостерігалось більше 

однорічних  дводольних та однодольних бур'янів, тоді як на картоплі 

та конюшині багаторічні мали більшу частку в загальній кількості 

присутніх бур'янів.  

Забур'яненість посівів культур сівозміни значною мірою 

залежала і від рівня зволоженості: у більш вологий 2014 рік 

забур‘яненість була в середньому на 30 % вищою, ніж у 2013 році, тоді 

як у посушливий 2015 рік характеризувався найменшою 

забур‘яненістю на 25 % менше в порівнянні з показниками 2013 року.  

Таким чином, наукові принципи побудови сівозмін 

передбачають правильний підбір попередників та оптимальне 

поєднання одновидових культур із дотриманням допустимої 

періодичності їх повернення на одне й те ж саме поле. За такої 

побудови сівозміни вони, перш за все, виконують основну біологічну 

функцію – фітосанітарну, і дозволяють максимально зменшити обсяги 

застосування хімічних засобів захисту рослин. 

Висновки. Запровадження сівозмін сприяє: росту врожайності 

сільськогосподарських культур і поліпшенню якості продукції; 

збереженню та відтворенню родючості ґрунтів, регулюванню балансу 

органічних речовин і мінеральних елементів живлення; 

нагромадженню, збереженню та раціональному використанню вологи; 

уникненню або послабленню явища ґрунтовтоми; зменшенню 

забур‘янення, обмеженню розвитку та поширенню шкідників і 

збудників хвороб сільськогосподарських культур; раціональному 

використанню всіх земельних угідь, матеріальних і трудових ресурсів 

та технологічних засобів упродовж вегетаційного періоду; збереженню 

довкілля на безпечному рівні. 
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Переход свиноводства на промышленные технологии 

способствовал за счет интенсификации процессов производства 

снижению себестоимости свинины и уменьшению трудозатрат на 

единицу продукции. Побочным эффектом от такой существенной 
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перестройки отрасли стало значительное ухудшение качества 

мясопродуктов, выразившееся в снижении ее санитарно-

гигиенических параметров, показателей, характеризующих 

сохранность продукции и ее кулинарные свойства [1, 2, 3]. Это 

вынуждает производственников при выработке продуктов питания из 

мяса применять различные технологические добавки, улучшающие 

сохранность, внешнюю привлекательность и вкусовые характеристики 

продуктов (консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса и пр.), что 

негативно влияет на здоровье потребителей, особенно детей и людей, 

имеющих проблемы со здоровьем [5].  

К технологическим параметрам, которые необходимо 

контролировать при производстве мясных изделий, относятся активная 

кислотность (рН) мяса через 1 и 24 часа после убоя, а также потери 

массы туши за период хранения в холодильной камере мясокомбината. 

Согласно многочисленным исследованиям отечественных и 

зарубежных ученых оптимальный показатель активной кислотности 

свинины после суточного хранения должен находиться в диапазоне 

5,8 – 6,2. При значениях ниже 5,8 наблюдается достаточно 

распространенный порок PSE – бледное и экссудативное мясо с 

неудовлетворительными вкусовыми характеристиками и большими 

технологическими потерями при переработке [4, 6]. Повышение 

значения свыше 6,2 тоже весьма нежелательно, поскольку чем ближе 

значение к нейтральному диапазону, то тем лучше условия для 

размножения микрофлоры, приводящей к порче продукции. Мясо с 

различными пороками характеризуется большими потерями массы за 

период хранения и значительными ограничениями по использованию. 

Быстрый рост животных на высококонцентрированных комбикормах, 

когда возраст достижения реализационной живой массы не превышает 

6 месяцев приводит к еще одной проблеме – получению 

технологически незрелого мяса с невысокими вкусовыми 

характеристиками. При его переработке приходится использовать 

различные пищевые и технологические добавки [1].  

В наших исследованиях изучалось воздействие промышленной 

технологии производства на технологические и кулинарные 

параметры свинины в сезонном аспекте, что позволит понять эту 

проблему глубже и определить уровень воздействие этого фактора.  

Материал и методика исследований. На ОАО «Минский 

мясокомбинат» проведена серия исследований по изучению 

технологических параметров свинины, полученной от откормочного 

молодняка 2-ой и 3-ей категории, произведенного в СП «Брусы» 

филиал ОАО «Вилейский ККЗ» в четыре сезона года. Партии 
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откормочного молодняка свиней были средним возрастом 190 дней, 

средняя масса особи составляла 110-112 кг (лимиты 103-125 кг). 

Животные были трехпородными помесями (крупная 

белая×ландрас)×дюрок и откармливались согласно типовой 

технологии откорма сухими гранулированными кормами марки СК.  В 

рамках исследований определялись: активная кислотность (рН) через 1 

и 24 часа после убоя (переносным портативным рН-метром), потери 

массы парной туши через 24 часа (путем взвешивания на электронных 

весах).   

Результаты и обсуждения. Активная кислотность свинины 

определялась в трех отрубах туш (передний, средний, тазобедренный) 

во все 4 сезона года. Данные по тушам 2-ой категории приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

рН мяса в частях туш свиней 2-ой категории 

 

Часть туши 
Сезон года 

зима весна лето осень 

Измерение рН через 1 час после убоя 

Передняя 6,36±0,085 6,32±0,080 6,37±0,061 6,44±0,083 

Средняя 6,36±0,079 6,29±0,055 6,41±0,071 6,37±0,074 

Тазобедренная 6,31±0,074 6,27±0,067 6,29±0,078 6,29±0,077 

Измерения рН через 24 часа после убоя 

Передняя 6,53±0,065 6,31±0,097 6,07±1,36 6,32±0,073 

Средняя 6,39±0,046 6,16±0,059 5,91±0,088 6,23±0,082 

Тазобедренная 6,41±0,053 6,31±0,074 6,01±0,124 6,22±0,066 

 

Согласно нашим исследованиям, рН в частях туш свиней 2-ой 

категории через 1 час после убоя в зависимости от сезона практически 

не менялось. Причем это характерно для всех частей туши, что 

подтверждает наше предположение, что за относительно небольшое 

время не успевает пройти комплекс биохимических реакций, которые 

приводят к распаду и переходу в другие ряда органических 

соединений. Однако активная кислотность через 24 часа после убоя в 

зимний период была выше, чем в летний: в передней части туши – на 

0,46 (Р<0,05), средней – на 0,48 (Р<0,05), тазобедренной – на 0,6 

(Р<0,01). Показатели весеннего и осеннего сезона занимали 

промежуточное расположение между показателями зимы и лета. 

В таблице 2 показана динамика активной кислотности в тушах 

свиней 3-ей категории. 
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Таблица 2  

рН мяса в частях туш свиней 3-ей категории 

 

Часть туши 
Сезон года 

зима весна лето осень 

Измерение рН через 1 час после убоя 

Передняя 6,36±0,085 6,32±0,080 6,37±0,061 6,44±0,083 

Средняя 6,36±0,079 6,29±0,055 6,41±0,071 6,37±0,074 

Тазобедренная 6,31±0,074 6,27±0,067 6,29±0,078 6,29±0,077 

Измерения рН через 24 часа после убоя 

Передняя 6,53±0,065 6,31±0,097 6,07±1,36 6,32±0,073 

Средняя 6,39±0,046 6,16±0,059 5,91±0,088 6,23±0,082 

Тазобедренная 6,41±0,053 6,31±0,074 6,01±0,124 6,22±0,066 

 

Согласно нашим исследованиям, закономерности, 

установленные применительно к тушам свиней 2-ой категории 

соответствуют сезонной динамике для туш 3-ей категории. Через 1 час 

после убоя активная кислотность мяса во всех точках измерения 

существенно не различалась как между собой, так и применительно к 

сезонам года. Наивысшая величина рН отмечена в зимний период 

года. Летом 30% туш имели определенно выраженные признаки 

технологического порока мяса PSE. Оно характеризовалось светлой 

окраской, мягкой рыхлой консистенцией, выделением мясного сока 

вследствие пониженной водосвязывающей способности. 

Экссудативности в первую очередь были подвержены средняя и 

тазобедренная часть туши. По нашему мнению с учетом данных ряда 

отечественных и зарубежных исследователей можно сказать, что эти 

изменения обусловлены на уровне тканевых саркоплазматических 

белков и экранированных ими белков миофибрилл. В сравнении с 

зимним периодом она статистически достоверно (Р<0,01) отличалась в 

трех точках измерения от показателей в летний сезон. Другим 

нежелательным фактором являются показатели рН мяса туш выше 

верхней границы нормы (6,2). После хранения в холодильной камере 

оно не имело классических признаков порока DFD. Однако 

недостаточное количество ионов кислот в мясной ткани не 

способствует длительному хранению.  

Проблемой свинины с технологическими пороками являются 

значительные потери массы при охлаждении и хранении туш в 

холодильных камерах мясокомбината. Мы изучали потери массы туш 

свиней в разные сезоны года. Данные приведены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Потери массы туш свиней при хранении 

 

Показатели, 

% 

Период года 

зимний весенний летний осенний 

туши 2-ой категории 

Среднее 

значение 
0,72±0,068 0,83±0,094 1,34±0,157 0,80±0,057 

Лимиты 0,4 – 0,1 0,4 – 1,2 0,6 – 2,2 0,5 – 1,1 

туши 3-ей категории 

Среднее 

значение 
0,70±0,056 0,79±0,082 1,41±0,146 0,75±0,051 

Лимиты 0,5 – 1,0 0,4 – 1,3 0,6 – 2,2 0,5 – 1,0 

 

Согласно нашим исследованиям, наибольшие потери живой 

массы туш свиней отмечались в летний период. Так, если в зимний 

период в процессе хранения в холодильной камере средние 

технологические потери у туш 2-ой категории составляли 0,7%, а 3-ей 

категории – 0,72%, то в летний период значительно больше: у туш 2-ой 

категории – 1,34% (Р<0,01) и третьей – 1,41% (Р<0,01). Показатели по 

весеннему и осеннему сезонам характеризовались промежуточными 

значениями, но значительно ближе к зимним. 

Выводы. Интенсивный откорм молодняка свиней в условиях 

промышленной технологии негативно сказывается на качестве 

свинины. До 30% в летний период повышается доля туш с пороком 

PSE, активная кислотность мяса (до 60%) не соответствует 

нормативам, технологические потери массы туш в жаркий период года 

после хранения в холодильной камере составляют 1,41%. 
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Проведено оцінку фізіологічного впливу окремих харчових 

добавок на організм людини. Встановлено значення харчових добавок 

в гомеостатичних процесах людського організму. Проаналізовано 

біологічну дію харчових добавок на резистентність людського 

організму до вірусних хвороб. Проведено узагальнення інформації про 

харчові добавки в продуктах харчування. Встановлено зв'язок між 

харчовою добавкою і її впливом на організм людини. Вироблено 

рекомендації щодо вживання продуктів, що містять харчові добавки. 

Виявлено основні харчові добавки які застосовуються для 

виробництва газованих напоїв, чіпсів, сухариків. 

Актуальність теми. Реакція організму людини на харчові 

добавки є виключно індивідуальною [1, 3]. Хтось сприймає ту чи іншу 

харчову добавку абсолютно спокійно, а хтось має на неї алергію і, 

навіть, знає про негативний вплив на організм, але розібратися у кодах 

«Е» харчових добавок часом зовсім непросто. Промисловістю 

виробляються добавки, котрі вважаються безпечними, проте у деяких 

людей вони можуть викликати астму або аритмію [4]. Для таких людей 

важливо знати, що саме приховується за кодом, що дасть можливість 

передбачити реакцію організму на ту або іншу харчову добавку. 

Яскравим прикладом може бути глютамат. У харчовій промисловості 

ця речовина відома як глютамат натрію, підсилювач смаку за індексом 

Е 621 [5]. Ця харчова добавка створює присмак м'яса. Її додають у 

локшину та супи швидкого приготування, соуси, консерви, суміші 

приправ, готові страви, маринади, ковбасні вироби, чіпси. Проте ця 
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харчова добавка може викликати ряд побічних ефектів. У людей, 

чутливих до глютамату натрію, можуть виникнути напади 

бронхіальної астми, кропивниця, головні болі. Тому з розвитком 

техногенного навантаження на організм людини гостро постало 

питання визначення гомеостатичної дії окремих харчових добавок на 

організм людини. 

Мета і завдання дослідження. Мета - визначення 

гомеостатичної реакції людського організму на техногенні харчові 

добавки. 

Для досягнення поставленої мети передбачалося виконати такі 

завдання: 

- визначити номенклатуру основних харчових добавок які 

застосовуються на території Житомирської області; 

- вивчити особливості взаємодії окремих харчових добавок з 

організмом людини; 

- встановити реакцію людського організму на окремі харчові 

добавки; 

- оцінити внесені в Реєстр дозволених харчових добавок 

України на ймовірну алергічну реакцію організму людини а також їх 

консерогенність. 

Місце, умови та методика проведення досліджень. 

Нові харчові добавки тестуються дуже ґрунтовно, проте, тести 

здійснюються як правило в лабораторних умовах з використанням 

мишевидних гризунів [1, 2]. В літературних джерелах існують 

зареєстровані випадки захворювання робітників харчових виробництв, 

котрі були викликані певними харчовими добавками [3, 5]. Це вкотре 

доводить, що реакція організму людини на харчові добавки є суто 

індивідуальною. Частина людей внаслідок певних фізіологічних 

особливостей може реагувати на харчові добавки зовсім не так як 

тварини [3]. Тестування на харчові добавки проводились в умовах 

Обласної біологічної лабораторії. Для тестування використовувались 

стандартні методики: «Дослідження рівнів імунальності харчових 

добавок» [2], а також «Біологічна сумісність та консерогенність 

харчових добавок» [1]. В процесі тестування на окремо визначених 

групах мишей проводили оцінку коефіцієнта варіації, а також 

визначали відносну похибку між окремими біологічними групами. 

Крім цього в лабораторних умовах проводили оцінку ефекту коктейлю 

- ефекту від одночасного впливу двох та більше харчових добавок [4]. 

За літературними даними цей ефект від комбінації декількох харчових 

добавок ніколи не встановлювався у стандартах безпеки [6]. 
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Результати досліджень. 

За результатами досліджень глютамату, випадки алергічної дії 

цієї харчової добавки зареєстрований у 1,8% людей. Значне 

споживання продуктів із цією харчовою добавкою може викликати 

головний біль, пришвидшене серцебиття, біль у грудях, нудота, 

сонливість та слабкість. Дослідженнями встановлено, що негативний 

вплив мають такі харчові добавки: Е 103, Е 105, Е 121, Е 123, Е 125, Е 

126, Е 130, Е 131, Е 142, Е 153 — харчові барвники. Вони входять до 

складу солодких газованих напоїв, льодяників, кольорового морозивва. 

Можуть сприяти утворенню злоякісних пухлин. Е 171-Е 173 — 

барвники. Входять до складу солодких газованих напоїв, льодяників, 

кольорового морозива. Можуть бути причиною хвороб нирок та 

печінки. Е 210, Е 211, Е 213-Е 217, Е 240 — консерванти. Входять до 

складу різноманітних консервів: гриби та овочі, варення, соки та 

компоти. Можуть сприяти утворенню злоякісних пухлин. Е 221-Е 226 

— консерванти. Містяться у консервах. Можуть викликати 

захворювання травного тракту. Е 230-Е 232, Е 239 — консерванти. 

Входять до складу консервів. Можливими наслідками є різноманітні 

алергічні реакції. Е 311-Е 313 — антиоксиданти. Входять до складу 

йогуртів, кисломолочних продуктів, ковбасних виробів, вершкового 

масла, шоколаду. Можуть стати причиною захворювань травного 

тракту. Е 407, Е 447, Е 450 — стабілізатори та загусники. Входять до 

складу варення, джему, згущеного молока, шоколадного сиру. Можуть 

стати причиною захворювань нирок та печінки. Е 461-Е 446 — 

стабілізатори та загусники. Входять до складу варення, джему, 

згущеного молока, шоколадного сиру. Можуть стати причиною хвороб 

травного тракту. Е 924а, Е 924b – піногасники. Входять до складу 

газованих напоїв. Можуть сприяти утворенню злоякісних пухлин. 

Окрім того, є харчові добавки, заборонені Санітарно-епідеміологічним 

наглядом. До найяскравіших представників належать: Е 121 - барвник 

- цитрусовий червоний, Е 240 — не менше небезпечний формальдегід. 

Під номером Е 173 закодований порошковий алюміній, що 

застосовується при оздобленні цукерок та інших кондитерських 

виробів. 

Проте, є і безпечні, і, навіть, у дечому корисні харчові добавки. 

Наприклад, Е 163 — барвник — антоціан із шкірки винограду. Е 338 - 

антиоксидант та Е 450 — стабілізатор — безпечні фосфати, навіть, 

необхідні для наших кісток. А комбінація із Е 260, Е 334, Е 620, Е 

160а, Е 375, Е 163, Е 330, Е 363, Е 920, Е 300 та Е 101 міститься у 

звичайному яблуці та є нічим іншим, як поєднанням оцтової, винної та 

глютамінової кислот, каротину, цистину, вітаміну С та вітаміну В. 

http://harchi.info/encyclopedia/zhyry
http://harchi.info/encyclopedia/vitamin
http://harchi.info/encyclopedia/askorbinova-kyslota
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Поряд з тим, було виявлено консерванти здатні чинити шкідливий 

вплив на синегнійну паличку — хвороботворний організм, що є 

причиною хвороб сечовивідних шляхів, шкіри, очей та м'яких тканин, і 

вважається одним із найбільш небезпечних та стійких до антибіотиків 

збудників. Консерванти спричиняють у синегійної палички генетичні 

зміни і роблять її набагато сприятливішою до ліків. 

Багато хто вважає, що, буквально, всі харчові добавки - це 

продукти біохімічної промисловості, тому вони, є шкідливими. Однак, 

насправді, харчові добавки застосовуються для забезпечення 

відповідності санітарно-гігієнічним нормам у харчовій промисловості. 

Частина харчових добавок є дійсно шкідливою (наприклад нітрит 

натрію для ковбас), але на практиці вони не є забороненими, оскільки 

дають можливість забезпечити товарний вигляд продукту і 

забезпечувати їх об'єм реалізації. Інші харчові добавки вважаються 

досить безпечними (молочна кислота, лимонна кислота, сахароза та 

ін.). Однак, варто розуміти, що спосіб синтезу тих чи інших харчових 

добавок у різних країнах є різним, тому рівень їх безпеки, також, є 

різним. Наприклад, синтетичні оцтова або лимонна кислоти, отримані 

мікробіологічним способом, можуть мати домішки тяжких металів, 

вміст котрих у різних країнах нормується по-різному. Технологічний 

прогрес у харчовій та переробній галузях у світі базується на 

досягненнях науки, у тому чисилі науки про харчування, і пов'язаний 

із новими технологічними можливостями, що з'явились та 

продовжують з'являтись внаслідок досягнень науки та техніки. 

Великий вплив на нього має погіршення стану довкілля, жорстка 

конкуренція продуктів харчування на ринку. Усе це призводить не 

лише до корінного удосконалення технології отримання традиційних 

продуктів харчування, а й створення нового покоління цих самих 

продуктів, що відповідають вимогам та реаліям сьогодення. Це 

продукти харчування зі збалансованим складом, низькою 

калорійністю, пониженим вмістом холестерину, цукру та жирів  

спеціалізованого функціонального призначення, а, також, продукти 

швидкого приготування та тривалого терміну зберігання. Створення 

продуктів харчування, що відповідають цим вимогам, у наш час є 

неможливим без застосування харчових добавок. Також, вони мають 

велику роль для технологій виробництв традиційних продуктів 

харчування майбутнього. 

Висновки. В результаті проведених досліджень узагальнено та 

наведено вирішення важливого наукового завдання, яке полягає у 

визначенні харчової безпеки окремих добавок, а також їх вплив на 

гомеостаз організму людини.  

http://harchi.info/encyclopedia/saharoza
http://harchi.info/encyclopedia/zhyry
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Дослідженнями встановлено: 

1. Більшість груп харчових добавок, особливо «В» та «Е» 

використовується харчовою промисловістю для підвищення якості 

продукції та відповідності санітарно-гігієнічним нормам. 

2. Окремі харчові добавки, особливо групи «Е» при певних 

умовах можуть накопичуватись в організмі людини та призводити до 

утворення злоякісних пухлин. 

3. Харчові добавки групи «В» відносяться до речовин 

природного походження, тому вони не чинять на організм людини 

високої консерогенної дії. 

4. Певні харчові добавки групи «Е» викликають алергічну дію 

і пригнічують резистентність людського організму до збудників 

вірусного походження. 

5. В більшості фастфудових продуктах харчування містяться 

харчові добавки, що мають сильну канцерогенну дію. 
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Органічне тваринництво базується на побудові гармонійного 

зв‘язку між ґрунтом, рослинами та худобою, врахуванні 

фізіологічних потреб і поведінки сільськогосподарських тварин та їх 

годівлі якісними, органічно вирощеними кормами. Розведення 

худоби є надзвичайно важливим для системи органічного 

агровиробництва у зв‘язку з: підтриманням існуючого та 

підвищенням рівня родючості ґрунтів; впливом на флору шляхом 

випасання худоби; збільшенням біорізноманіття, спрощенням 

додаткової взаємодії видів в межах господарства; диверсифікацією 

системи господарювання [2,3,10].  

Організація розведення худоби має відбуватися відповідно до 

Стандартів органічного виробництва. Слід подбати про забезпечення 

тварин адекватними, якісними, органічно вирощеними кормами, 

підтримувати належний рівень концентрації поголів‘я худоби на 

одиницю площі, розмір поголів‘я і отар та забезпечувати зміну 

пасовищ, щоб надати тваринам можливість реалізовувати свої 

природні поведінкові потреби та зберігати природні ресурси і якість 

довкілля; практикувати методи тваринництва, що зменшують стрес, 

сприяють досягненню гарного стану здоров‘я й добробуту тварин, 

запобігають поширенню хвороб і паразитів, та уникають використання 

хімічних традиційних ветеринарних препаратів; застосовувати методи 

господарювання, що сприяють сталому використанню земельних та 

водних ресурсів. 

Базовими  принципами  виробництва  екологічно  чистої  

яловичини  є дотримання гармонійної рівноваги у виробництві 

продуктів рослинного і тваринного  походження;  організація  

біологічних  процесів  на  основі відтворення  ресурсів;  повторне  

використання  продуктів  тваринництва  з метою повернення в грунт 

поживних речовин; впровадження багаторічних сівозмін  і  годівля  

тварин  кормами  власного  виробництва  або  сусіднього екологічного  

господарства.  Тварини  не  повинні  відчувати  дії  голоду, спраги,  

стресу,  болю  та  хвороб.  Спеціальними  принципами  органічного 
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виробництва  є  зведення  до  мінімуму  всіх  шляхів  забруднення 

навколишнього  середовища;  збереження  біологічного  різноманіття 

рослинного  і  тваринного  світу;  впровадження  раціональної  годівлі, 

догляду  за  тваринами,  проведення  своєчасної  профілактики 

зооантропонозів  для  розриву  епізоотичного  ланцюга  інфекцій; 

підтримання  здоров‘я  тварин  стимулюванням  їх  природної 

резистентності  [1]. Виробництво продукції тваринного походження 

пов‘язане із працею на землі. Травоїдна худоба повинна мати доступ 

до пасовищ, а всі інші види худоби повинні утримуватися на свіжому 

повітрі. Уповноважений орган державної влади має право дозволяти 

певні винятки, якщо фізичний стан тварини, несприятливі погодні 

умови, стан ґрунтів, чи певна традиційна структура господарства 

заважають доступу тварин до пасовищ, але за умови, що це не 

шкодить добробуту тварин. Органічне тваринництво повинно 

орієнтуватися на використання природних методів розведення худоби, 

прагнення зменшити негативний вплив, попередження захворювань, 

припинення використання традиційних хімічних ветеринарних ліків 

(включаючи антибіотики), зменшення рівня використання в процесі 

годівлі тварин продуктів тваринного походження, підтримання 

здоров‘я та добробуту тварин [2,3,11]. 

Метою відгодівлі великої рогатої худоби в  умовах органічного 

виробництва є отримання якісних тварин, які досягли забійної маси 

приблизно 500 кг і більше при дотриманні правил екологічного 

тваринництва і подальша переробка продукції на сертифікованих 

переробних підприємствах. 

Відгодовувати можна теличок і бугайців, які непридатні для 

поповнення основного стада. 

В господарствах, де розводять м'ясну худобу, тварин переводять 

на відгодівлю після відлучення, як правило, в осінні місяці при 

досягненні живої маси 200-220 кг у віці 7-8 місяців. В молочних 

господарствах тварини переводяться на відгодівлю після закінчення 

молочного живлення. Якщо враховувати якість кінцевого продукту, 

економічні і технологічні аспекти, при яких мають значення переваги 

породи (здатність швидше рости, кращу м'ясність і вищий забійний 

вихід), то найбільш вигідною є відгодівля порід  великої рогатої 

худоби м'ясного напрямку продуктивності [4,8,9]. 

При відгодівлі великої рогатої худоби  необхідно 

використовувати спосіб утримання, який відповідає нормам  

екологічного сільського господарства. Як виняток, для забезпечення 

безпеки, окремих тварин можуть утримувати прив'язно, але тільки 

обмежений період ( наприклад, на період необхідного лікування). Для 
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всіх тварин необхідно забезпечити постійний доступ до пасовищ і 

зовнішніх випасів. В закритих приміщеннях може проходити тільки 

остання фаза відгодівлі, при цьому протягом періоду, який не 

перевищує однієї п'ятої тривалості життя тварин (максимально 

протягом трьох місяців). Заборонено утримувати тварин в 

приміщеннях без використання підстилки.  

При формуванні груп тварин для відгодівлі необхідно 

слідкувати за тим, щоб в них знаходились тварини приблизно 

однакової вагової категорії. Важливе значення має також 

забезпечення достатньої кількості кормових місць на 

відгодівельному майданчику. Під час годівлі всі тварини повинні 

мати доступ до корму. Для відгодівлі краще використовувати телиць 

або кастрованих бугаїв, оскільки вони суттєво більш спокійні 

порівняно з некастрованими.  

Кормовий раціон складають таким чином, щоб був 

забезпечений приріст маси близько 1 кг на голову. Це важливо з точки 

зору якості м'яса забійних тварин. Забійної зрілості бики досягають в 

початковий період відкладання підшкірного жиру. В цей період 

відгодівлю необхідно закінчити, оскільки знижується продовольча 

цінність поживних речовин і приріст відбувається за рахунок жиру. В 

результаті цього знижуються економічні показники вмісту і 

погіршується якість м'яса [4,7].  

Забійної зрілості бички скороспілих порід (герефорд, абердин-

ангус) досягають при досягненні живої маси близько 500 кг, більш 

пізньостиглі породи з крупним складом тілобудови (шароле, лімузин) 

можна відгодовувати до 600 кг. Тварини повинні досягати забійної 

маси приблизно у віці 17-19 місяців (залежно від породи). Теличок 

відгодовують до 450-500 кг, оскільки відкладання жиру у них 

розпочинається значно раніше [4]. 

Вимоги, що ставляться до годівлі тварин  при відгодівлі значно 

вищі, ніж при звичайному утриманні основного стада великої рогатої 

худоби м'ясного напрямку. Таким чином, спеціалізовану відгодівлю 

слід проводити в господарствах, які виробляють достатню кількість 

якісних грубих кормів з використанням кормових культур, вирощених 

на ріллі, і зернових культур. 

В зимовий період в раціон кормів необхідно по можливості 

включати кормові коренеплоди. Всі корми, які використовуються для 

годівлі повинні відповідати вимогам, які викладені в Постановах Ради 

ЄС 834/2007 та 889/2008. Це означає, що корми повинні мати 

екологічне походження, крім того, це можуть бути тільки корми, які 

вирощені в умовах органічного господарства. Заборонено, наприклад, 
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використовувати корми, які місять генномодифіковані продукти, 

екстраговані шроти, синтетичні вітаміни тощо. Мінеральні інгредієнти 

та добавки (які дозволені для використання в органічному 

виробництві) повинні бути невід'ємною складовою частиною 

кормового раціону тварин протягом всього року. При відгодівлі тварин  

в органічному виробництві заборонено використання монодієти. В 

період вегетації тваринам повинна бути забезпечене надходження 

свіжих зелених кормів у формі випасання або роздаванні їх в  

годівниці [2,3,4]. 

Дослідженнями проведеними на тваринах  південної м'ясної 

породи ВРХ, доведено, що яловичина,  отримана  в  умовах  

органічного  виробництва,  з використанням  до  15  міс.  віку  лише 

вегетативних кормів  має  високу поживність  (1056,6  ккал)  та  

енергетичну  (4,44  МДж)  цінність,  високий вміст білка 

(21,74±0,38%), найбільш цінної частини м‘яса [ 5,6,7] . 

Отже, органічні сільськогосподарські тварини мають бути 

народжені та вирощені в органічному господарстві. Органічне 

тваринництво не має залежати від традиційних систем вирощування 

молодняку. Завезення сільськогосподарських тварин із-за меж 

господарства повинна здійснюватися з органічних господарств або як 

частина довгострокової кооперації між певними господарствами з 

метою поліпшення стану здоров‘я поголів‘я худоби або його якості. 

Вибір порід худоби та методів її розведення повинні відповідати 

стандартам органічного агровиробництва беручи до уваги: їх 

пристосування до умов місцевого навколишнього природного 

середовища; їх життєздатність та стійкість до хвороб; відсутність 

специфічних видів хвороб чи проблем із здоров‘ям, що є характерними 

для певних видів. 

Слід вибирати пристосовані до місцевих умов породи. Цілі 

розведення необхідно спрямовувати на підтримку гарного стану 

здоров‘я та добробуту тварин, що не суперечить їх природному 

способу життя. Розведення має покладатися на підходи, які не 

залежать від високотехнологічного втручання в природний спосіб 

життя тварин та від капіталомістких методів. Репродукція тварин має 

відбуватися природним шляхом. 
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Важнейшей проблемой современного промышленного 

животноводства является высокий уровень заболеваемости молодняка 

сельскохозяйственных животных, связанный с нарушением 

нормального микробиоценоза пищеварительного тракта. Резкое 

уменьшение нормальной кишечной микрофлоры оказывает 

неблагоприятное влияние на пищеварение, инактивацию продуктов 

метаболизма, что приводит к снижению иммунологической 

реактивности организма и создает условия для развития условно-

патогенной и патогенной микрофлоры. Переболевшие животные 

отстают в росте и развитии, и длительное время могут быть скрытыми 

носителями условно-патогенных бактерий. [1]. 

В результате постоянного попадания бактерий во внутренние 

среды, в крови животных накапливаются промежуточные и конечные 

продукты фагоцитоза, чужеродные молекулы, представляющие собой 

компоненты клеточных стенок микроорганизмов, а также 

низкомолекулярные соединения микробного происхождения, которые 

блокируют факторы естественной резистентности организма. 

Дисбактериоз кишечника замыкает патогенетический круг, разорвать 

который необходимо как для успешной профилактики основного 

заболевания, так и для ликвидации его последствий [2]. Однако, 

введение молодняку в составе рациона ростовых факторов 

(пребиотиков) для стимуляции роста бифидобактерий в толстом 

отделе кишечника резко снижает распространение дисбактериозов и 

падеж животных от кишечных инфекций. 

Впервые термин «пребиотики» сформулировал G. R. Gibson 

(1995). Под пребиотиком он предложил понимать неперевариваемый 

пищевой ингредиент, способный улучшать состояние здоровья 

посредством избирательной стимуляции роста и/или активности 

одного или ограниченного количества видов бактерий в толстой 

кишке. В дальнейшем концепция пребиотиков претерпела некоторые 
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изменения. Так, M. B. Roberfroid (2007) дополнил это понятие, 

определив пребиотики как избирательно ферментируемые кишечными 

микроорганизмами ингредиенты пищи, специфически меняющие 

состав и/или активность микрофлоры, что ведет к улучшению 

здоровья. Однако данный подход существенно сужает 

предусмотренные природой естественные механизмы 

функционирования микробно-тканевого комплекса кишечника в целом 

до определяющей роли бифидо - и лактобактерий [3]. 

Таким образом, пребиотики – это вещества, способствующие 

активизации роста и жизнедеятельности собственной полезной 

микрофлоры, не подвергающиеся расщеплению в верхних отделах 

желудочно-кишечного тракта, которые способны благоприятно влиять на 

здоровье животных путем селективной стимуляции роста и активности 

одной или нескольких полезных бактерий. Пребиотики не следует 

смешивать с пищевыми веществами, которые не гидролизуются и не 

всасываются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, которые 

еще называют «кишечная пища». Кишечная пища может служить 

субстратом для кишечных бактерий, обеспечивая организм энергией и 

рядом полезных веществ, но не обладает свойством селективной 

стимуляции полезной микрофлоры [4, 5].  

На основании вышеизложенного учеными РУП «НПЦ НАН 

Беларуси по животноводству» была разработана кормовая добавка 

«ВАМИ-Лактулова». Кроме пребиотика лактулозы в состав добавки 

входит отечественный минеральный адсорбент - трепел месторождения 

«Стальное» Хотимского района Могилевской области, который является 

оптимальным компонентом-наполнителем для удержания влаги и 

активизации действия органических кислот в тонком отделе кишечника, а 

также стабилизирует содержание аммонийного азота, выводит вредные 

газы и токсины, повышает усвояемость корма и минеральный баланс за 

счет подвижных форм некоторых элементов.  

Материалы и методы. В условиях ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» 

Смолевичского района Минской области проведены научно-

хозяйственные исследования на молодняке крупного рогатого скота. 

Для проведения опыта были сформированы по принципу пар-

аналогов с учетом возраста и живой массы три группы телят по 10 

голов в каждой со средней живой массой 75 кг после 2-х месячного 

возраста. Продолжительность предварительного периода составила 6 

дней, учетного - 61 день. 

Кормление телят в течение опыта осуществлялось дважды в 

сутки, поение - из поилок. Кормовую добавку скармливали телятам 

опытных групп в смеси с концентратами (II-опытной - 15 г в сутки (1% 
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по массе концентратов), III-опытной - 30 г в сутки на голову (2% по 

массе). Животные контрольной группы получали общепринятый в 

хозяйстве рацион без использования кормовой добавки. 

Результаты и обсуждения. Подопытные животные всех групп 

поедали практически одинаковое количество кормов. Небольшие 

различия отмечены в поедаемости сенажа разнотравного и зеленой 

массы многолетних трав, но эта разница почти не отразилась на 

питательной ценности рационов. В расчете на 1 кормовую единицу 

приходилось в среднем по группам 88,3 г переваримого протеина. 

Поступление с кормами сухого вещества находилось  в пределах 3,3 -

3,4 кг, в 1 кг которого содержалось в среднем 1,2 кормовых единиц, 

180,9-184,4 г сырой клетчатки и 10,6 – 10,7 МДж обменной энергии. 

Обеспеченность подопытных животных минеральными веществами и 

витаминами в целом отвечала требованиям кормовых норм. 

Соотношение кальция к фосфору в рационе телят контрольной группы 

было равным 1,40, II опытной – 1,43 и III опытной 1,44.  

Об удовлетворении потребностей телят в основных 

питательных и биологически активных веществах можно судить по 

динамике и величине прироста живой массы. Анализ данных таблицы 

1 показал, что использование добавки «ВАМИ-Лактулоза» в рационах 

телят опытных групп положительно отразилось на приросте живой 

массы. В конце опыта в возрасте 4 месяцев живая масса телят II 

опытной группы была на 1,8 кг, или на 1,4%, III группы на 3,8 кг, или 

на 2,9% выше по сравнению с аналогами контрольной группы. 

Валовой прирост за период опыта составил у телят II группы на 1,5 кг, 

или 2,7%, III группы на 3,8 кг, или на 6,9% больше в сравнении с 

контрольной группой.  

Таблица 1  

Динамика прироста живой массы телят 

 

Группа 

Живая масса, кг Валовой 

прирост, 

кг 

Среднесуточный 

прирост 

в начале 

опыта 

в конце 

опыта 
 

% к 

контролю 

I контрольная 75,0±1,81 130,1±5,13 55,1±4,89 0,900±0,08 100 

II опытная 75,3±2,15 131,9±3,93 56,6±3,68 0,930±0,06 103,3 

III опытная 75,0±1,86 133,9±3,74 58,9±3,30 0,970±0,05 107,8 

 

За период опыта, в течение которого телята в составе рациона 

получали разные дозы добавки «ВАМИ-Лактулоза», среднесуточный 

прирост живой массы у телят II группы был на 30 г, или на 3,3%, III 
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группы – на 70 г, или на 7,8 % выше, чем у сверстников контрольной 

группы. Расчеты экономической эффективности использования 

пребиотической добавки представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Экономическая эффективность использования 

пребиотической добавки* 

 

Показатели 
I 

контроль 

II 

опытная 

III 

опытная 

Затраты кормов на 1 кг прироста, к.ед. 4,3 4,2 4,0 

Общая стоимость израсходованных 

кормов на 1 голову, тыс. руб. 
141,1 144,1 146,4 

Получено прироста живой массы, кг 55,1 56,6 58,9 

Стоимость среднесуточного рациона 

за период исследований, руб. 
2313 2362 2400 

Стоимость кормов, затраченных на 1 

кг прироста, руб. 
2570 2540 2474 

Удельный вес кормов в структуре 

себестоимости, % 
71,7 71,7 71,7 

Себестоимость 1 кг прироста, руб. 3584 3542 3450 

Получено дополнительно прироста 

живой массы, кг 
- 1,5 3,8 

Реализационная стоимость 

дополнительной продукции, тыс.руб. 
- 5,646 14,303 

Затрачено за период исследований 

добавки, г 
- 915 1830 

Стоимость кормовой добавки 

затраченной за период исследований, 

тыс.руб. 

- 2,196 4,392 

В расчете на 1 руб. затрат на 

кормовую добавку получено прибыли, 

руб. 

- 2,6 3,3 

Примечание: * расценки взяты по состоянию цен на 01.01.2011 г. 

 

Введение в рацион телят II и III групп добавки «ВАМИ-

Лактулоза» в количестве 1 и 2% от массы концентратов снижало 

затраты кормов на 1 кг прироста живой массы по сравнению с 

таковыми в I группе на 2,3% и 7,0% соответственно. Себестоимость 1 

кг прироста во II и III группах была ниже на 1,2 и 3,7%, чем в 

контрольной группе. В расчете на 1 руб. затрат на кормовую добавку 

получено прибыли во II группе 2,6 руб., в III – 3,3 руб. 
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Выводы. Использование в составе комбикормов 

лактулозосодержащей кормовой добавки в количестве 1,0 и 2,0% 

способствует повышению среднесуточных приростов живой массы 

молодняка крупного рогатого скота на 3,3 и 7,8% и снижению 

себестоимости 1 кг прироста на 1,2 и 3,7%. 
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В постсоветском свиноводстве производители товарной свинины 

стали широко использовать импортные мясные генотипы, при этом все 

чаще стали отмечать проявление нежелательных зоогигиенических и 

зоотехнических качеств, ухудшающих резистентность животных, 
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снижающих потребительскую ценность продуктов, полученных от 

скороспелых высокопродуктивных животных.  

Еще в 80-ых годах прошлого столетия, при переводе свиноводства 

на промышленную основу,  ученые-зоогигиенисты отмечали, что 

импортный племенной молодняк и его потомки, в сравнении с местными 

породами, имели большую распространенность конституциональных 

недостатков: гормональная и вегетативно-нервную неустойчивость, 

повышенную чувствительность сердечно-сосудистой системы, 

многочисленные нарушения обмена веществ организма. Даже при 

относительно небольших изменениях в кормлении и условиях 

содержания проявлялись заболевания животных [8]. 

Если в прошлом веке западноевропейские ученые выделяли два 

основных порока мяса, связанного с промышленным содержанием 

мясных генотипов: PSE (pale, soft, exudative, или бледная, мягкая, 

экссудативная (водянистая)) и DFD (dark, firm, dry, или темная, 

плотная (твердая), сухая), то в последние десятилетие добавились еще 

три: PFN (бледная, твердая, неэкссудативная), RSE (красная, мягкая, 

экссудативная), RFN (красная, твердая, неэкссудативная) [6]. Свинина 

с технологическими пороками имеет значительно меньшую 

потребительскую ценность, поскольку ей свойственна склонность к 

порче, из такого сырья невозможно вырабатывать ряд 

высококачественных продуктов.  

С зоогигиенической точки зрения триптофан и лизин – 

незаменимые и наиболее ценные для человека аминокислоты, 

содержащиеся в мышечных волокнах мяса, а в соединительных тканях 

(сухожилиях, хрящах) накапливается малоценная аминокислота  

оксипролин. 

Биологическая ценность мяса в значительной степени 

определяется содержанием полноценных белков и всей гаммы 

аминокислот, и в частности их биологического  маркера триптофана. 

Количество соединительно-тканных (неполноценных) белков 

представлено оксипролином. Высокое значение белкового 

качественного показателя (БКП) – отношение триптофан/оксипролин 

свидетельствует о хорошей пищевой ценности мяса, и чем он выше, 

тем более высокая биологическая ценность мяса [10] 

В свинине с низким триптофан-оксипролиновым соотношением 

между мышечными волокнами почти нет жировых прослоек, поэтому 

она не имеет мраморности и твердая при потреблении. В ней малое 

количество триптофана и лизина. Такое мясо по своим 

потребительским качествам, несомненно, уступает свинине 

белорусских пород. Следовательно, для успешной работы с 
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генетическим материалом мирового уровня в первую очередь 

необходимо по-новому переосмыслить и реально изменить подходы к 

отрасли свиноводства, взяв за основу полноценное сбалансированное 

кормление животных, без чего невозможно добиться полного 

проявления их потенциальных возможностей [13]. 

В 1960-1980 гг. в свинине отечественных пород (ливенская, 

уржумская, муромская, отдельные селекционные группы крупной 

белой) отношение триптофана к оксипролину было 12-10:1 [4].  

Экспериментально установлено, что у белорусских пород, 

например, у черно-пестрой, это соотношение составляет 10:1 

(наивысшее качество), у белорусской мясной и белорусской крупной 

белой – около 8:1 (высокое качество), а у большинства западных пород 

(йоркшир, ландрас, пьетрен и др.), завезенных на промышленные 

свинокомплексы, соотношение триптофана к оксипролину составляет 

не более 4:1, т.е. в два раза меньше. Получается, что уровень наиболее 

важной для человека аминокислоты снижен в 2,0-2,5 раза [13].  

По другим данным [9] у генотипов свиней белорусской мясной 

породы соотношение триптофана к оксипролину 5,1; белорусский тип 

дюрока – 4,8; дюрок канадской селекции – 4,9. 

Возникает вопрос так какое значение БКП имеют свиньи 

белорусской мясной породы 8:1 [13] или 5,1:1 [9]? 

Украинские свиноводы указывают, что БКП  украинской 

свинины составляет 12,82-15,78 [11]. При этом современные 

украинские ученые в своих работах [1] приводят комплексную шкалу 

оценки качества мяса по физико-химическим показателям: 

Таблиця 1 

Показатели качества 

мяса 
Лимиты 

Качество 

высокое нормальное низкое 

Влагоудерживающая 

способность, % 
46,8-71,8 67,0< 53,0-66,0 <52,0 

Интенсивность окраски, 

ед.  экстинкции 
27-119 83< 48-82 <47 

Нежность, сек. 5,8-15,5 <7,9 8,0-12,0 12,1< 

Отношение триптофан/ 

оксипролин 
5,0-17,6 13,1< 8,0-13,0 <7,9 

Жир, % 0,7-4,8 3,1<5 1,2-3,0 <1,1 

Температура 

плавления, оС 
23,5-46,8 - 32,5-41,5 

41,6< 

<32,4 

 

Однако в настоящее время свинокомплексы в России 

поставляют на рынок «постную свинину», где мясо с триптофан-
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оксипролиновым соотношением 4-3:1. Получается, что уровень 

наиболее важной для человека аминокислоты снизился в 3-4 раза, а вот 

сальность свиней уменьшилась только на 10% [4].  

Представители мясопереработки утверждают, что «отношение 

триптофана к оксипролину для упитанного мяса лежит в пределах 6,8-

8,7:1» [14]. Но это утверждение относится к мясу не как полноценному 

продукту питания, а как к сырью из которого с добавлением 

всевозможных Е, получают все что угодно, но точно не то, что можно 

потреблять ежедневно. 

Белково-качественный показатель у свиней откормленных в 

личных подсобных хозяйствах на 2,5% больше в сравнении с 

промышленным откормом [2]. 

Для мяса млекопитающих БКП составляет 12,0-15,0 [3], а у диких  

животных этот показатель выше: олень – 14,3, овцебык – 15,8, лось – 20,0. 

Можно сделать положительный вывод о сбалансированности и наличии 

мышечных волокон. При этом у лося высокий БКП связан еще и  с 

образом существования – тяжелое, интенсивно подвижное животное 

имеет мощную мускульную оболочку [7]. 

По утверждению С.С. Цикина соотношение триптофана к 

оксипролину у дикого кабана 1,83:1, а у домашней (мясной) свиньи 

1,48:1 [12]. Не будем вдаваться в фактическое численное значение 

указанных исследователем величин, т.к. оно никак не 

корреспондируется с данными других ученых [4, 14], а скажем лишь о 

том, что  соотношение триптофан/оксипролин у диких свиней лучше 

почти на четверть (25%), чем у домашних.  

Современную «мясную» свинину нельзя назвать 

доброкачественной, это – псевдосвинина, или сухожильно-мясной 

продукт, биологическая ценность которого мало отличается от мяса 

старого худого животного. Повышение в свинине уровня оксипролина 

обязательно влечет за собой рост содержания соединительной ткани, 

что в свою очередь увеличивает количество нерастворимых белков [4]. 

В целом современная постная свинина плохой источник 

потенциальной пользы для человека. 

Многие  стремятся  покупать  постную твердую свинину, не 

подозревая, что в ней чрезвычайно мало триптофана и лизина. У 

людей при дефиците этих незаменимых аминокислот нарушаются 

иммунитет, работоспособность, сон. У многих свиноводов и у всех 

переработчиков сложилось мнение, что от свиней отечественных 

пород можно получать только жирное мясо. При государственной 

поддержке хозяйства стали массово завозить животных мясных и 

беконных пород зарубежной селекции: ландрас, дюрок, йоркшир, 



 269 

пьетрен. Однако в основной массе поголовья уровень сала остается 

высоким. Причина в том, что на комплексах практически все поросята 

переболевают и поэтому резко снижают интенсивность роста, из-за 

чего поступают на забой массой 100-115 кг в возрасте 270-300 дней. 

Естественно, что мясо от таких свиней оказывается жирным [5]. 

При этом в последние четверть века ученые-селекционеры для 

мясных свиней требуют качественных и дорогих кормов, а также более 

комфортных условий содержания, для создания которых необходимы 

дополнительные затраты, которые несут производители товарной 

свинины. При этом селекционеры утверждают, что только 

высокоэффективные корма и максимально комфортные условия 

содержания животных «дают возможность» зоотехникам-свиноводам 

получать высокие приросты и снижать затраты кормов на единицу 

прироста, что экономически эффективно для производителя товарной 

продукции.  

Однако селекционная «аксиома» – высококачественные корма и 

комфортные условия содержания «отвечают» за высокие приросты и 

низкие затраты кормов, – зачастую противоречит зоотехническому и 

зоогигиеническому пониманию  формирования качественной 

продукции, да и здравому смыслу. 

Затраты питательных веществ рациона на формирование 

неполноценных белков свинины, априори  значительно ниже, чем на 

полноценные. Поэтому когда мясные свиньи с «высоким генетических 

потенциалом» на одни и те же  корма «отзываются» более высокими 

среднесуточными приростами и более низкими затратами  кормов, то 

результат «селекции»  отражается на конечном потребителе, 

приобретающим свинину в магазине, которая является биологически 

неполноценной.  

К этому необходимо добавить реальную экономическую 

неэффективность выращивания товарных свиней. Ретроспектива  

финансово-технологических параметров свиноводства в Беларуси 

показала следующие результаты: 

Таблица 2 

Показатели 1980 г. 2015 г. 

Стоимость свиноместа, у.е. 300 2400 

Закупочная цена за свинину в живом 

весе, у.е. /кг 
2 2 

Чистая прибыль у.е./кг ж.м. 1 0,3 

Реализовано свинины в год, 

кг/свиноместо 
150 150 

Окупаемость свиноместа, лет 2 53 
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Если указано, что капиталовложения в строительство 

животноводческого объекта окупятся через полвека, это означает – 

никогда. Ведь срок эксплуатации свинокомплекса до капитального 

ремонта составляет 15-20 лет. При этом, в реальной ситуации, ни о 

каком капремонте речи не идет – свинокомплекс должен быть закрыт 

и захоронен, в противном случае это будет источник всевозможных 

заболеваний для целого административного региона.  

Возникает резонный вопрос – кто и с какой целью навязывает 

белорусскому, да и всему постсоветскому товарному свиноводству, 

всевозможные «идеи» получения мясной постной свинины? Ответ 

очевиден – зарубежные селекционно-генетические компании, для 

которых реализация племенных свиней является бизнесом, цель 

которого как можно больше получить прибыли и «привязать» 

покупателя к их селекционным «достижениям». При этом никого из 

транснационального селекционно-генетического лобби не интересует 

развитие товарного свиноводства в конкретной стране, а также 

сохранение биоразнообразия пород сельскохозяйственных животных. 

Ведь самостоятельно развивающееся товарное свиноводство – это 

прямые конкуренты  для всевозможных дельцов от селекции и 

генетики животных. 

Можно предположить, что за полвека у аборигенных пород 

СССР, «соприкоснувшихся с западноевропейскими селекционными 

достижениями», появилась определенная тенденция снижения БКП  и 

увеличения количества пороков свинины: 

Таблиця 3 

 

Показатели 1960 г. 1980 г. 2000 г. 2010 г. 

Соотношение 

триптофан/оксипролин 
15-13:1 10-8:1 6-5:1 4-3:1 

Количество пороков 

свинины 
0 2 5 5 

 

Эти тренды описываются следующими функциями: 

БКП=19,403-18,002*COS(0,01555*Год+219,554.   

Количество пороков = -196+0,1*Год 

Основываясь на научных источников, охватывающий более чем 

полувековой период, нами в MS Excel разработана модель 

формирования БКП у свиней в зависимости от количества дней 

достижения ими живой массы 100 кг, и от возраста достижения 240 кг.  
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Таблиця 4 

 

 А В В 

1 Возраст, дней 162 162 

2 БКП 

=ЕСЛИ(B1<200;3,648+2,66*COS 

(0,04*B1-2,356);ЕСЛИ(B1<=320;1/ 

(-0,000545*B1+0,23))) 

2,2 

3 
Живая масса, 

кг 

=ЕСЛИ(B1<190;100;ЕСЛИ(B1<=320;-

80+B1)) 
100 

 

Таким образом, для наполнения вычислительной зоогигиены 

программно-математическим содержанием нами разработаны модели 

позволяющие прогнозировать последствия селекционно-генетического 

«вторжения» в товарное свиноводство. 

При этом возникает закономерный вопрос, какие цели 

преследуют ученые-селекционеры, которые «агитируют» за получение 

постной свинины? Вероятно, через имитацию «улучшения» 

зоотехнических параметров  (среднесуточный прирост, затраты корма 

на единицу продукции), осуществляется осознанное ухудшение 

потребительских качеств свинины (мяса, сало). 
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Органическое сельское хозяйство – это целостная система 

управления производством, которая поддерживает и способствует 

здоровью агро-экосистемы, включая биологическое разнообразие, 

биологические циклы и биологическую активность почвы, 

противопоставляет себя традиционным, интенсивным технологиям. 

Оно предполагает отказ от пестицидов, регуляторов роста, кормовых 

добавок, ГМО, пропагандирует рациональное использование 

природных ресурсов, сохранение плодородия почв, применение 

органических удобрений, гуманное отношение к животным.   

В более широком контексте органическое сельское хозяйство - 

это практическая реализация в сфере аграрного производства общей 

концепции ―постоянного (экологически и социально 

сбалансированного) развития‖, которая удовлетворяет потребности 

настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои потребности. Оно позволяет в перспективе 

согласовать и гармонизировать экономические, экологические и 

социальные цели в области сельского хозяйства, а его общественные 

блага включают, в частности:  

 минимизация отрицательного влияния на окружающую среду 

путем предотвращения деградации земель (эрозии, повышенной 

кислотности), сохранения и восстановления их естественного 

плодородия; прекращение загрязнения вод, очищение источников 

питьевой воды от токсичных химикатов, уменьшение выбросов в 

атмосферу парниковых газов и соединений углерода;  

 сохранение биоразнообразия и генетического банка растений 

и животных, содержание животных в приближенной к естественной 

среде;  

 развитие местных и международных рынков органической 
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продукции;  

 увеличение количества рабочих мест в сельской местности, 

новые перспективы для малых фермерских хозяйств;  

 здоровые, экологически чистые и полноценные продукты 

питания.  

Ситуация на мировых рынках продовольствия свидетельствует 

о возрастающей заинтересованности потребителей в здоровом и 

полноценном питании вместе с непосредственным взносом в 

сохранение естественной окружающей среды. Во многих странах 

мира, прежде всего в США и ЕС, уже действуют важные рынки 

органической сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, 

а также создана и успешно функционирует соответствующая 

инфраструктура сертификации, маркетинга и реализации. Мотивация 

потребителей органической продукции объединяет такие требования и 

ожидания:  

- здоровое и экологически безопасное питание;  

- наивысшие вкусовые качества;  

- сохранение естественной среды в процессе производства;  

- не содержит в себе генетически модифицированных 

организмов;  

- связь с производителем - местная или региональная;  

- высокое качество продуктов и их свежесть.  

Для функционирования мировых рынков органической 

продукции и развития органического сельского хозяйства чрезвычайно 

большую роль сыграет гарантийная система, которая включает 

определенные стандарты, а также учреждения по инспекции и 

сертификации. Эта система обеспечивает соответствие органическим 

стандартам всего процесса аграрного производства и переработки 

сельскохозяйственного сырья к уровню конечной продукции, 

включительно с ее упаковкой и маркировкой. Таким образом, 

сертификация органической продукции направлена на методы и 

средства как сельскохозяйственного производства, так и переработки 

сырья, изготовление пищевых продуктов и их доставку потребителю.  

Основу той или другой сертификации органической продукции 

составляют стандарты бизнеса и правовые нормы. Стандарты 

являются добровольными соглашениями - результатом достижения 

определенного консенсуса потребителей и производителей товаров и 

услуг, тогда как правовые нормы устанавливают обязательные 

требования, которые используются для государственного 

регулирования. Смешанным вариантом является государственное 

регулирование, которое базируется на стандартах бизнеса. В 
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современном мире преобладает тенденция замены правовых норм 

относительно органической продукции стандартами, поскольку 

последние - более простые в применении и легче поддаются 

международной гармонизации, а также из-за политики 

дерегулирования, которая осуществляется во многих странах.  

Ведущую роль в формировании стандартов и международной 

аккредитации учреждений, которые занимаются сертификацией 

органической продукции на соответствие этим стандартам, играет 

Международная федерация органического сельского хозяйства 

(IFOAM) - международная неправительственная организация, 

объединяющая свыше 700 активных организаций-участников в 100 

странах мира. Еще в 1980 году федерация сформулировала первые 

―Базовые стандарты IFOAM относительно органического производства 

и переработки‖, а со временем начала осуществлять оценку 

сертификационных учреждений на соблюдение ими указанных 

базовых стандартов, используя для этого разработанный ею 

―Акредитационный критерий IFOAM‖.  

Сегодня эти базовые стандарты и акредитационный критерий, 

которые были усовершенствованы в результате продолжительных и 

интенсивных консультаций, широко признаны в мире, в частности 

зарегистрированы как ―международные стандарты ISO‖. Базовые 

стандарты IFOAM фактически выполняют функцию ―стандартов для 

стандартов‖, разрешая разные вариации, и потому положены в основу 

как многих стандартов в частном секторе, так и государственного 

регулирования в разных странах, в частности Директивы ЕС 2092/91.  

Международная федерация имеет программу добровольной 

международной аккредитации сертификационных учреждений - как 

членов IFOAM, так и учреждений, которые не входят в число ее 

членов. Аккредитация, построенная на базовых стандартах и 

акредитационном критерии IFOAM, ведется независимой компанией 

IOAS, основанной федерацией. На сегодня в IOAS уже аккредитованы 

или находятся в процессе аккредитации 29 сертификационных 

учреждений из США, Европы, Японии, Австралии, Китая, стран 

Латинской Америки и т.д., на которые приходится около 50-60% 

мирового объема сертификационных услуг. 

В Европейском Союзе государственное регулирование в сфере 

органической продукции осуществляется с помощью Директивы ЕС 

2092/91, которая, в частности:  

  определила общие рамки и принципы органического сельского 

хозяйства, требования к процессу производства сельскохозяйственной 

продукции, ее переработки и изготовления пищевых продуктов, 
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признака и маркировки органической продукции;  

  отменила национальное регулирование и создала единый 

рынок органической продукции;  

  создала систему контроля органической продукции, в том 

числе при ее импорте у страны ЕС;  

  открыла рынок органической продукции в ЕС для импорта из 

―третьих стран‖.  

Система инспекции органической продукции в ЕС является 

смешанной -государственно-частной. Государственные органы в 

странах ЕС уполномочены осуществлять аккредитацию частных 

сертификационных учреждений и надзор за их деятельностью. В свою 

очередь, эти учреждения контролируют фермерские хозяйства, 

пищевую промышленность и импортеров из других стран, а также 

сертифицируют их продукцию согласно тем или другим стандартам 

бизнеса, которые должны отвечать требованиям законодательства ЕС 

(фактически базовым стандартам IFOAM). Экспорт органической 

продукции в ЕС из других стран предусматривает обязательное 

наличие сертификата, выданного сертификационным учреждением, 

аккредитованным в ЕС.  

Существующие отличия в государственном регулировании 

органического сельского хозяйства разных стран, а также в частных 

стандартах, сдерживают рост мировых рынков органической 

продукции и создают препятствия в торговли ею. Программа 

аккредитации сертификационных учреждений, которую осуществляет 

IFOAM, позволяет достичь международной гармонизации базовых 

требований к органической продукции. Вместе с тем лишь покупатели 

и потребители органической продукции могут определять, каким 

конкретным стандартам бизнеса они отдают предпочтение, и только 

они могут принимать решение, какой именно сертификации они 

доверяют.  

Использование разработок IFOAM как основы для 

государственного регулирования органической продукции в 

определенной стране позволяет решить проблему международной 

согласованности, существенно упрощает национальное 

законодательство, экономит ресурсы и средства и позволяет избежать 

многих препятствий для производителей. Возможными вариантами 

этого является включение в законодательство ссылок на базовые 

стандарты и акредитационный критерий IFOAM, признание 

аккредитации IFOAM для работы сертификационных учреждений в 

стране, а также использование услуг IOAS национальными 

сертификационными учреждениями.  
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Следует отметить, что в нашей стране существует 

определенный интерес к развитию органического сельского хозяйства, 

которое ныне находится лишь в начальной форме и система 

сертификации органической продукции является стратегически 

важным фактором как для ее экспорта продукции из республики,  так и 

для развития внутреннего рынка.  

Таким образом, развитие органического сельского хозяйства и 

создание соответствующей системы сертификации в нашей стране 

будут требовать современной законодательной базы, которая будет 

учитывать мировые и европейские тенденции.  
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Одной из главных причин снижения молочной продуктивности 

является неполноценность кормления коров. Несбалансированность 

рациона по элементам питания – важнейшее препятствие в реализации 

их генетического продуктивного потенциала, и оно негативно 

отражается на иммунологическом статусе и воспроизводительной 

функции животных. 

Высокопродуктивные коровы очень восприимчивы к различным 

заболеваниям. Установлено, что более половины незаразных 

заболеваний животных вызвано нарушением обмена веществ, 

возникшим в результате несбалансированного кормления. При 

неправильном кормлении у животных нарушается нормальное течение 

белкового, углеводного, жирового, минерального и витаминного 

обмена и на базе этого развиваются алиментарные заболевания, в 

результате которых резко снижается продуктивность животных, сроки 

их хозяйственного использования, увеличивается расход кормов на 

единицу продукции, нарушаются воспроизводительные функции 
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животных [2]. 

Алиментарными – называются болезни связанные с 

недостатком или избытком определенных питательных веществ в 

рационах животных. Алиментарные болезни по этиологии и 

патогенетическим механизмам развития условно делят на четыре 

группы: 1) болезни, протекающие с преимущественным нарушением 

белкового, жирового и углеводного обмена; 2) болезни с нарушением 

минерального обмена; 3) эндемические болезни (связанные с 

недостатком макро- и микроэлементов в почве); 4) гиповитаминозы. 

Длительное нарушение принципов рационального питания неизбежно 

приводит к расстройствам здоровья; тяжесть возникающих симптомов 

болезни, как правило, зависит от длительности и степени этих 

нарушений [1,3, 6].  

Для нормального протекания жизненных процессов необходимо 

поступление в организм определенного количества минеральных 

веществ и определенное их соотношение между собой и с другими 

веществами. Минеральные вещества в обмене постоянно 

взаимодействуют. Например, поваренная соль и кальций, кальций и 

магний являются антагонистами, а натрий и магний, наоборот, 

оказывают действие одного направления и являются синергистами [4, 

5-7]. 

В последние годы во многих странах проводится большая 

работа по пересмотру и уточнению норм минерального питания, 

изысканию эффективных минеральных добавок и совершенствованию 

технологии их скармливания для предотвращения нарушений 

минерального обмена у животных.  

Цель исследований – разработка методологических основ 

профилактики алиментарных болезней у высокопродуктивных коров в 

конце лактации в летний период за счет коррекции биологически 

активных веществ. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта в конце лактации 

были подобраны четыре группы полновозрастных коров черно-

пестрой породы, отобранных по принципу пар-аналогов. Средняя 

продуктивность животных в опытах за предыдущую лактацию в 

среднем составила 9200 - 9400 кг молока и живой массой в среднем 

607 кг, жирность молока - 3,85%. Продолжительность учетного 

периода опыта - 61 день. Среднее количество лактаций на одну голову 

- 2,3.  

Животные первой контрольной группы получали основной 

рацион (стандартный комбикорм (КР-61С) со стандартным премиксом, 

сенаж, силос, патоку, зеленую массу). Животные второй, третьей и 
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четвертой опытных групп получали основной рацион с разным 

количеством комплексной минерально-витаминной добавки (II – 180 г 

КМВД, III – 220 г, IV – 260 г.).  При проведении опытов условия 

содержания животных были одинаковыми: кормление трехкратное, 

поение из автопоилок, содержание привязное. 

Переваримость питательных веществ изучали на коровах в 

условиях хозяйства на фоне научно-хозяйственного опыта. Была 

изучена поедаемость кормов, переваримость питательных веществ, 

гематологические показатели, молочная продуктивность и качество 

молока. 

Содержание питательных веществ в рационах для лактирующих 

коров в летне-пастбищный период во всех группах было практически 

одинаковым. Потребность коров подопытных групп в нормируемых 

веществах и витаминах обеспечивалась за счет скармливания 

разработанной комплексной минерально-витаминной добавки. В связи 

с тем, что в республике все большее распространение получает 

круглогодовое стойловое безвыгульное содержание коров, в добавке 

оставили витамины, характерные для зимнего рациона. 

Разработанная комплексная минерально-витаминная добавка, 

балансирующая недостаток минеральных веществ и витаминов, 

обеспечивала потребность коров подопытных групп в нормируемых 

веществах и витаминах.  

Введение в рацион КМВД способствовало лучшему усвоению 

минеральных веществ рациона, что подтверждают гематологические и 

биохимические показатели подопытных животных, которые к концу 

опыта у животных всех групп находились в пределах физиологической 

нормы.  

Так, концентрация гемоглобина на конец опыта в четвертой 

группе составила 98,7 г/л и по сравнению с контролем увеличилась на 

1,7%, а во второй и третьей – этот показатель изменился 

незначительно. Содержание эритроцитов в крови животных к концу 

опыта во второй группе оказалось 6,6 1012/л и увеличилось – на 1,5%, 

а у третьей и четвертой (6,5 и 6,6 1012/л) - на 1,6 и 3,1%, что 

свидетельствует о нормальном протекании окислительно-

восстановительных процессов в крови коров. 

Содержание общего белка во второй, третьей и четвертой 

опытных группах (80,1, 80,7, 81,3 г/л) было выше соответственно на 

1,5%, 2,3% и 3,0% по сравнению с контрольной группой. 

У животных всех групп отмечалась тенденция к повышению 

содержания мочевины к концу опыта и по отношению к контрольной 

группе, что вероятно зависело от интенсивности обменных процессов 



 280 

в связи с увеличением молочной продуктивности.  

Содержание каротина и витамина А увеличилось по отношению 

к контрольной группе на 12,5 и 14,3% во второй опытной группе, в 

третьей - на 25% и 21,4% и соответственно в четвертой – на 37,5% и 

28,6%. 

Среднесуточный удой натурального молока (таблица 1) у 

животных третьей опытной группы составил 22,4 кг, что на 5,7% 

выше, чем у коров контрольной группы и на 3,2 и 1,8% выше, чем у 

коров второй и четвертой опытных групп. В пересчете на молоко 

базисной жирности эта разница составила 6,2, 3,4 и 2,1% 

соответственно. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что коррекция 

биологически активных веществ в рационах опытных групп 

способствовала увеличению удоев молока и улучшает его качество. 

Как показал расчет затрат кормов на единицу продукции по 

группам, использование рационов с разным количеством биологически 

активных веществ, которое достигалось за счет введения в рацион 

минерально-витаминной добавки, оказало некоторое влияние и на 

экономику производства молока. Затраты кормов на 1 кг молока 

базисной жирности в третьей опытной группе оказались наименьшими 

и составили 0,71 к. ед., что на 5% меньше по сравнению с животными 

контрольной группы. Дополнительная прибыль за сутки у животных 

третьей опытной группы тоже оказалась самой высокой и составила 

5298 бел. руб. от одной коровы. 

Таблица 1 

Молочная продуктивность 

 и химический состав молока 

 

Показатели 

Группы 

1-

контрольная 

2-

опытная 

3-

опытная 

4-

опытная 

Среднесуточ-

ный удой 

натурального 

молока, кг 

21,2 21,7 22,4 22,0 

Среднесуточ-

ный удой 

3,6%-ного 

молока, кг 

22,7 23,3 24,1 23,6 

Жир, % 3,86±0,4 3,87±0,5 3,88±0,5 3,87±0,6 

Белок, % 3,04±0,5 3,05±0,4 3,06±0,5 3,06±0,6 
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Таким образом, введение комплексной минерально-витаминной 

добавки для коров в конце лактации при летне-пастбищном 

содержании в количестве 220 г на голову в сутки повышала 

продуктивность коров (молоко базисной жирности на 6,2% или 1,4 кг 

по сравнению с контролем), что позволило получить дополнительную 

прибыль от одной коровы 5298 бел. руб. за сутки. 

Включение минерально-витаминной добавки в рацион 

молочных коров оказывает положительное влияние на здоровье 

животных, активизирует обмен минеральных веществ, способствует 

снижению риска заболеваний конечностей, тем самым позволяя 

продлить продуктивное долголетие животных.  
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У результаті проведених досліджень встановлено, що влітку для 

реалізації надходить 36% молока, що не відповідає ветеринарно-

санітарним вимогам за показником бактеріального обсіменіння. 

Взимку кількість негатункового молока знижувалася до 21%. 

Спеціалістам ветеринарної медицини необхідно посилити контроль за 

діяльністю особистих підсобних господарств населення, станом 

здоров‘я тварини, санітарним станом приміщень, де утримуються 

тварини, доглядом за коровами, їх доїнням та первинною обробкою 

молока, миттям та знезараженням молочного посуду. 

Актуальність теми. Стан харчування і здоров'я населення 

України оцінюються провідними вченими як загрозливі фактори для 

національної безпеки. У такій ситуації підвищення безпечності і якості 

харчових продуктів є одним із найважливіших і пріоритетних завдань 

держави[4].  

Молоко — повноцінний продукт харчування, в якому містяться 

всі необхідні для організму людини речовини в збалансованих 

співвідношеннях і в легкозасвоюваному стані. Для дитячого ж 

організму цей створений  природою продукт взагалі незамінний [5]. 

Згідно з класифікацією експертів ФАО ООН молоко належить до 

найцінніших продуктів харчування людини, без якого неможливо 

виростити повноцінне молоде покоління людей. Виробництво якісного 

та безпечного молока і високоякісної молочної продукції є одним з 

важливих пріоритетів молочної галузі тваринництва та 

молокопереробної промисловості.  

За останні роки в галузі молочного скотарства спостерігається 

тенденція щодо зниження виробництва та погіршення якості і 

безпечності молока. Це є головною перешкодою виходу на стабільні 

зарубіжні ринки. 

При недотриманні технології одержання, порушенні санітарно-
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гігієнічних умов виробництва, обробки й транспортування молоко та 

молочні продукти не лише втрачають свою поживну цінність, а й 

можуть бути небезпечними для здоров'я споживачів [3].  

Мета та завдання досліджень. Метою наших досліджень було 

оцінити якість молока, одержаного в особистих підсобних 

господарствах населення. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводились на 

кафедрі паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни 

Житомирського національного агроекологічного університету. 

Відбір проб та ветеринарно-санітарну експертизу проводили 

згідно з вимогами з нормативних документів [2; 6]. 

Огляду та аналізу підлягало молоко з кожної доставленої тари. 

Проби молока відбирали з різних шарів продукту в кількості не менше 

250 см3.  В пробах визначали органолептичні, фізико-хімічні та 

показники безпеки. 

Одержані результати досліджень обробляли біометрично на 

персональному комп`ютері з використанням пакету стандартних 

статистичних програм і додатків ―Мicrosoft Eхсel‖.  

Результати роботи та їх обговорення. При визначенні 

органолептичних показників зразків сирого коров‘ячого молока було 

встановлено, що за зовнішнім виглядом та консистенцією воно було 

однорідною рідиною від білого до слабко-жовтого кольору, без осаду 

та пластівців. Запах був специфічний для молока, без сторонніх, різко 

виражених, не властивих свіжому молоку запахів.  

Визначення ступеня чистоти показало, що 32 % проб були 1 

групи, 64 % — 2 і 4 % — 3.  

Фізико-хімічні показники молока представлені у таблиці. 

 

Таблиця 1 

Фізико-хімічні показники молока (n=60) 

 

Показники М±m Min Max 

Густина, кг/м3 1028,9 ±0,14 1027,4 1031,1 

Вміст жиру, % 4,1 ±0,05 3,6 5 

Вміст білка, % 3,3 ±0,02 3 3,5 

Кислотність,0Т 18,5± 0,08 17,4 19,6 

СЗМЗ, % 9,1±0,05 8,3 9,8 

 

Так, визначення густини показало, що даний показник в 

середньому становить 1028,9кг/м3 з коливанням від 1027,4 до 1031,1. 
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Згідно вимог густина молока повинна бути не нижче 1027 кг/м3. Проте 

необхідно зазначити, що молоко густиною 1028 кг/м3  і вище не 

містило доданої води, за густини 1027,9 – 1027,4 в 32 % проб молока 

була встановлена наявність води в межах 0,7-0,8 %. 

Масова частка жиру в середньому становила 4,1 %. Мінімальне 

значення складало 3,6 %, а максимальне досягало 5 %. Вміст білка у 

відібраних зразках в середньому складав 3,3 % з коливанням від 3 до 

3,5 %. Необхідно зазначити, що згідно ветеринарно-санітарних вимог 

масова частка жиру повинна бути не нижчою 3,2 %, а білка — 2,8 %.  

Титрована кислотність досліджених зразків також відповідала 

вимогам державного стандарту і в середньому складала 18,5 0Т. 

Мінімальне значення становило 17,4, а максимальне – 19,6. Необхідно 

зазначити, що при дослідженні не встановлено проб молока з 

кислотністю 16-17 0Т, що відповідає вищому ґатунку. Кислотність 

відібраних зразків відповідала 1 та 2 ґатункам.  

Сухий знежирений молочний залишок становив в середньому 

9,1 % з  коливанням від 8,3 до 9,8 %. 

Визначення загального бактеріального обсіменіння показало, 

що влітку реалізується 36 % молока, загальне бактеріальне 

обсіменіння якого нижче II класу (більше 3 млн. /см3). Взимку 

кількість негатункового молока знижувалась до 21 %. Основна 

кількість зразків оцінювалась другим ґатунком із показником 

загального бактеріального обсіменіння від 500 тис до 3 млн/ см3. 

Згідно аналізу наукової літератури, доведено, що 80 % 

мікрофлори свіжонадоєного молока формується за рахунок 

мікрофлори доїльного обладнання та молочного посуду, санітарна 

обробка якого виконується незадовільно.  

За кількістю соматичних клітин у досліджених пробах (8 %) 

виявлено домішки молока корів, хворих на мастит. Кількість 

соматичних клітин перевищувала 1 млн/ см3. 

При визначенні питомої активності 137Cs було встановлено, що 

даний показник не перевищував 18 Бк/кг. Згідно державних гігієнічних 

нормативів  "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у 

продуктах харчування та питній воді" [2] вміст радіоцезію у молоці не 

повинен перевищувати 100 Бк/кг. Таким чином, всі відібрані зразки 

відповідали зазначеним вимогам. 

 

Висновки 

1. Органолептичні показники молока від тварин, які 

утримуються в особистих підсобних господарствах населення, 

відповідали ветеринарно-санітарним вимогам.  



 285 

2. За механічним забрудненням 32 % проб були 1 групи, 64 % - 

2 і 4 % - 3 чистоти. 

3. Густина молока коливалась від 1027,4 до 1031,1кг/м3 і в 

середньому становила 1028,9 кг/м3. Молоко густиною 1028 кг/м3  і 

вище не містило води, за густини 1027,9 – 1027,4 в 32 % проб молока 

була встановлена наявність води в межах 0,7-0,8 %.  

4. Масова частка жиру та білка змінювались протягом сезону і в 

середньому відповідно становила 4,1 та 3,2 % . 

5. Титрована кислотність в середньому складала 18,50Т. 

Мінімальне значення становило 17,4, а максимальне – 19,6. Молоко, 

що надходить у вільний продаж, за кислотністю відповідає 1 та 2 

ґатункам.  

6. Сухий знежирений молочний залишок становив в середньому 

9,1 % з  коливанням від 8,3 до 9,8 %. 

7. Влітку для реалізації надходить 36 % молока негатункового, 

загальне бактеріальне обсіменіння якого нижче II класу (більше 3 млн. 

/см3). Взимку кількість негатункового молока знижувалась до 21 %. 

Основна кількість зразків оцінювалась другим ґатунком із показником 

бактеріального обсіменіння від 500 тис до 3 млн/ см3. 

Пропозиції виробництву 

Cпеціалістам ветеринарної медицини, які здійснюють 

ветеринарне забезпечення та державний ветеринарно-санітарний 

контроль за діяльністю особистих підсобних господарств населення, 

що виробляють сире товарне молоко, посилити контроль за станом 

здоров‘я тварини, санітарним станом приміщень, де утримуються 

тварини, доглядом за коровами, їх доїнням та первинною обробкою 

молока, миттям та знезараженням молочного посуду.  

Спеціалістам ветеринарної медицини, які обслуговують 

населений пункт, постійно консультувати власників корів з 

дотримання основних ветеринарних та санітарних вимог до особистих 

підсобних господарств населення – виробників сирого товарного 

молока. 

Перспективи подальших досліджень повинні бути зосереджені 

на дослідженні вмісту інгібіторів у молоці, одержаному в особистих 

підсобних господарствах населення. 
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За свою історію людство пройшло через різні системи 

землеробства – примітивні, екстенсивні, інтенсивні, які відрізнялися за 

способом відновлення продуктивності грунтів [4]. Система 

землеробства – це комплекс тісно пов‘язаних агротехнічних, 

меліоративних та організаційно-господарських заходів, які 

забезпечують раціональне використання земельних угідь і 

вирощування високих врожаїв різних культур при найменшій їх 

собівартості. 

Максимальна інтенсифікація землеробства, його хімізація 

ввійшли в протиріччя з потребою відновлення природного стану 

грунтів і всього біологічного різноманіття природи, що стало 

негативно впливати не тільки на грунти, рослинний світ, а й на 

людство, яке споживає продукти природи. Погоня за максимальною 

кількістю продуктів землеробства ввійшло в протиріччя з якістю цих 

продуктів. Тому все більше країн звертається до органічного 

землеробства, при якому мінімізується використання синтетичних 



 287 

добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин, ГМО. Для збільшення 

врожаїв активніше використовують різні способи обробітку грунту, 

сівозміни, органічні добрива (пожнивні залишки, гній, торф, компости, 

сидерати та ін.) [3]. 

В 1972 році в Версалі була заснована Міжнародна Федерація 

органічного сільськогосподарского руху (ІFОАМ), яка  поширює 

інформацію і впроваджує органічне сільське господарство у всіх 

країнах світу. З початку 1990-х років світові ринки, повязані з 

органічним сільським господарсвом, ростуть на 20 % щорічно. В 

Україні в 2013 році підписано Закон України «Про органічне 

виробництво» № 425-У11. В законі вказані організаційні, правові та 

економічні вимоги до підприємств, що займаються вирощуванням  

органічної продукції і до самої продукції (стаття 18 Закону). 

В Україні працівниками Іллінецького агротехнікума Вінницької 

області розроблено проект стандарту органічного землеробства по 

аналогії з стандартом ЄС № 2092/91. Асоціація «Біолан» є членом 

міжнародної асоціації такої ж назви. Вона, крім стандарту, розробляє 

карти органічного вирощування окремих культур [3]. 

Органічне землеробство використовує органічні добрива, 

біологічні засоби захисту рослин, спеціалізований режим обробітку 

грунту, який може бути більш інтенсивний, ніж при використанні 

пестицидів. Особливо важливим є комлексний метод захисту рослин 

від шкідливих організмів, який включає планування 

попереджувальних заходів для їх знищення [1]. 

Відносно вирощування проса можна використати методи 

захисту рослин, які використовуються для інших культур. Так, було 

вказано на позитивний ефект сівозмін. Пшениця є добрим 

попередником, залишає після себе поле чисте від бур‘янів. 

Попередниками можуть бути бобові, картопля, цукрові буряки, 

головне – щоб після них грунт був чистий від бур‘янів. 

Для захисту від бур‘янів в сівозміну вводять рослини, що 

затіняють грунт, щоб поверхня завжди була прикрита рослинами 

основної чи проміжної культури або іншим органічним матеріалом 

(компост, подрібнена солома, інші види мульчі) [5]. На невеликих 

площах можливо тимчасово закривати міжряддя синтетичними 

матеріалами (плівки, рулонні матеріали). 

Важливим заходом є оптимальна густота посівів. Розріджена 

сівба залишає місце для бур‘янів, зменшує врожай, загущена – 

підвищує ризик появи захворювань, шкідників. Тому можна 

зупинитися на широкорядному способі сівби, який дозволяє боротися з 

бур‘янами, рихлити грунт для поліпшення водно-повітряного режиму, 
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мати економію на гербіцидах.  

Після збору врожаю обов‘язкові сидеральні посіви, які 

ефективно борються з бур‘янами (ефективність складає 56–63 %). 

Сидерати є органічним добривом, що важливо для органічного 

землеробства. Вони відіграють фітосанітарну роль, слугують 

додатковою культурою в системі сівозміни. На період вегетації 

сидерати борються з бур‘янами, захищають грунт від пересихання, 

ерозії, а осінню зароблені в землю післязбиральні сидерати починають 

перетворюватися на «зелене» добриво [2]. 

Таким чином, агротехнічні методи захисту посівів проса є 

ефективними і дозволяють виключати використання пестицидів або 

частково, в зменшеній кількості використовувати в стресових для 

рослин ситуаціях (масове пошкодження рослин шкідливими 

організмами). Здорові рослини мають підвищений імунітет, самі 

борються з шкідливими організмами. Допомогти їм можна 

збалансованим внесенням мінеральних добрив. Так, підвищена доза 

азоту сприяє регенерації пошкодженої вегетативної маси рослин, 

зменшенню втрат урожаю від багатьох видів шкідників. Водночас на 

збалансовані за фосфором і калієм дози азоту можуть значно знизити 

стійкість культур проти хвороб [2]. 

При переході на органічне вирощування проса значною 

проблемою є боротьба з хворобами і шкідниками проса. Всього на 

просі зареєстровано 12 хвороб, 9 з яких є грибкові. Основними 

хворобами проса є грибкове захворювання – сажка проса і меланоз.  

Для боротьби з хворобами проса перш за все використовують 

сорти, стійкі до більшості з 12 рас патогену сажки [5]. Один з таких 

сортів виведено вченими ННЦ «Інститут землеробства НААН» − 

Омріяне, − високоврожайний сорт проса посівного стійкий до 11 рас 

патогену.  

Органічне землеробство – це стратегія адаптації до глобальних 

змін клімату в напрямі потепління, особливо в посушливих районах 

Степу України. Посухостійкість проса збільшує свою перспективність 

для цих районів, зменшує ризик втрат від посухи, зміцнює фінансову 

стабільність сільськогосподарських підприємств [3]. 

Швейцарський досвід органічного землеробства показав 

зменшення урожайності на 20 % в порівнянні з традиційним при 50 % 

скороченні енергетичних витрат на добрива і 97 % – на пестициди. 

Згідно американського досвіду урожайність при органічному 

землеробстві складає в середньому 95–100 % від традиційного [4]. 

Українських землеробів турбують правові (законодавчі) проблеми – 

наскільки ціна органічної продукції може бути вищою за продукцію 
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традиційного землеробства, чи зможуть її продати і чи компенсує ця 

різниця в ціні зменшення врожайності. 

Наші дослідження з питань вирощування проса за органічною 

технологією розпочались у 2014 році в умовах Агрономічної дослідної 

станції НУБіП України (с. Пшеничне, Васильківського району, 

Київської області) на земельній ділянці, яка за своїми 

агроекологічними властивостями відповідає вимогам такого 

виробництва. Ґрунт – чорнозем типовий малогумусний. Потужність 

гумусового горизонту – 55 см, гумусово-перехідного – 60 см. 

Агрохімічна характеристика орного шару ґрунту така: гумус (за 

Тюріним) – 4,40–4,50 %, загального азоту міститься 0,29–0,34 %, 

фосфору – 0,18–0,27 %, калію – 2,4–2,7 %. Вміст рухомого фосфору за 

Чиріковим становить 4,6–5,8, обмінного калію – 9,6–10,8 мг на 100 г 

ґрунту, кислотність – рН=6,96–7,20. У польовому досліді розмір 

облікової ділянки становив 32 м2, елементарної – 60 м2, повторність – 

чотириразова, розміщення ділянок – систематичне. Просо висівали 

широкорядним способом (45 см), розміщували в сівозміні після озимої 

пшениці. Під передпосівну культивацію вносили органічне добриво 

Гумігран-1 (гранульований біогумус, продукт життєдіяльності 

червоних каліфорнійських черв'яків) з розрахунку 250 кг/га. 

Схема досліду 1 включала застосування різних способів захисту 

від бур‘янів (5 варіантів та контроль), інокуляцію насіння, які 

накладалися на досліджувані сорти проса (3 сорти). Схема досліду 1 

наведена в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Схема досліду 1 

 

Фактор А – 

Сорт 

Фактор В – 

Інокуляція 

насіння 

Фактор С – Спосіб 

захисту від бур’янів 

А 1. Заповітне 

А 2. 

Миронівське 51 

А 3. Омріяне 

(контроль) 

В 1. Без інокуляції 

(контроль) 

В 2. Хетомік 

С 1. Без застосування 

способів захисту від 

бур‘янів (контроль) 

С 2. Механічний 

С 3. Мульчування (тирса) 

С 4. Мульчування 

(відпрацьована грибниця) 

С 5. Мульчування (плівка) 

С 6. Хімічний (гербіцид 

Пріма) (контроль) 
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Схема досліду 2 передбачала підживлення вегетуючих рослин 

Гумісолом Плюс – концентрованим органічним добривом на основі 

вермікомпосту та інокуляцію ним насіння, дані варіанти накладалися 

на досліджувані сорти проса. Схема досліду 2 приведена в таблиці 3. 

 

Таблиця 3 

Схема досліду 2 

 

Фактор А – Сорт 

Фактор В – 

Інокуляція 

насіння 

Фактор С – 

Підживлення по 

вегетації 

А 1. Заповітне 

А 2. Миронівське 51 

А 3. Омріяне 

(контроль) 

В 1. Без 

інокуляції 

(контроль) 

В 2. Гумісол 

Плюс 

С 1. Без підживлення 

(контроль) 

В 2. Гумісол Плюс (II, III, 

VIII ет. о.) 

 

Агротехніка вирощування культури в досліді загальноприйнята 

для Правобережного Лісостепу України. Вегетаційний період 2014 та 

2015 рр. був у цілому сприятливий для росту й розвитку проса. Рівень 

урожайності в досліді 1 змінювався залежно від варіантів способів 

захисту проти бур‘янів та інокуляції насіння. На контролі (без захисту 

від бур‘янів) та без інокуляції насіння продуктивність досліджуваних 

сортів проса була на рівні 1,91−2,15 т/га. За умов інокуляції насіння 

препаратом біологічного походження Хетомік урожайність 

підвищилась до рівня 2,16−2,33 т/га (8,4−13,5 %). Найефективнішим 

способом захисту від бур‘янів з точки зору продуктивності посівів 

проса виявився хімічний (контороль). За умов застосування 

мульчування плівкою врожайність у середньому по сортах та варіантах 

інокуляції насіння знизилася відносно нього на 4,7 %, за мульчування 

відпрацьованою грибницею – на 25,1 %, за мульчування тирсою – на 

27,2 %, за механічного – на 19,3 % та за умов не застосування способів 

захисту від бур‘янів на 47,8 %. Рівень урожайності в досліді 2 

змінювався залежно від обробки вегетуючих рослин та інокуляції 

насіння Гумісолом Плюс. На контролі (без інокуляції насіння) 

продуктивність досліджуваних сортів проса була на рівні 

2,62−3,48 т/га. За умов інокуляції препаратом Гумісол Плюс вона 

становила 2,86−3,91 т/га. 

Більш продуктивним виявився сорт Омріяне у якого рівень 

продуктивності на фоні досліджуваних факторів був вищим порівняно 

з сортами Миронівське 51 та Заповітне. 
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Таким чином, в результаті проведених нами досліджень було 

встановлено, що застосування таких способів захисту від бур‘янів як 

механічний та мульчування міжрядь поліетиленовою плівкою є досить 

ефективними чинниками підвищення врожайності проса за органічної 

технології його вирощування. А також обробка насіння препаратами 

Хетомік та Гумісол Плюс поліпшує живлення рослин та підвищує їх 

стійкість до стресових факторів навколишнього середовища, що також 

позитивно впливає на продуктивність культури.  
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Успешному развитию молочного скотоводства препятствует 

недостаток качественных кормов, таких как сено, силос, сенаж. Низкое 

их качество вызывает необходимость балансировать рационы 

повышенным расходом концентратов, что невыгодно экономически и 
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вредно для здоровья животных.  

Оптимизация питания высокопродуктивных молочных коров за 

счет подбора кормов рациона и ингредиентов комбикормов является 

основным условием повышения  и сохранения молочной 

продуктивности [7]. 

Высокое качество комбикормов - один из главных 

существенных резервов снижения удельного веса концентратов, в том 

числе зерна в кормах. Основной источник энергии в них – крахмал 

зерна. Однако большое содержание крахмала в рационе животных 

приводит  к сбраживанию его в рубце до молочной кислоты, вызывая 

лактатный ацидоз. Поэтому при повышенном потреблении 

комбикорма коровами желательно, чтобы около четверти крахмала 

было «транзитным» (не разрушаемым в рубце).   

Между тем, практика показала, что использование стандартных 

комбикормов и премиксов не позволяет балансировать рационы 

высокопродуктивных коров по важнейшим показателям питательности 

[1-4]. 

Следует акцентировать особое внимание на приготовление в 

настоящее время премиксов с неорганическими формами минеральных 

элементов. Известно, что они должны даваться ежедневно в больших 

количествах, потому что они выводятся из организма на 50% и более, 

поэтому целесообразно использовать хелатные формы соединений, 

которые имеют лучшую усвояемость.  

В республике Беларусь до настоящего времени исследований по 

разработке высокоэффективных рецептов комбикормов-концентратов 

с использованием местных источников сырья и белково-минерально-

витаминных концентратов с включением хелатных соединений 

микроэлементов для высокопродуктивных коров в хозяйственных 

условиях не проводилось.  

Новые комбикорма будут отличаться заменой дорогостоящих 

зарубежных жмыхов и шротов соевого и подсолнечного новыми 

районированными сортами вики, гороха, люпина, пелюшки и др. и 

использованием хелатных форм соединений микроэлементов в 

премиксах, представляющих соединения металлов с аминокислотами. 

При образовании таких соединений наблюдаются изменения их 

химических и биологических свойств, причем ионы металлов в 

сочетании с аминокислотами становятся менее токсичными и могут 

улучшать различные биохимические процессы. 

Высокая эффективность применения микроэлементов 

органических форм заключается в их более полноценной усвояемости 

в живом организме, что позволяет сократить дозы дачи микроэлемента 
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в 10 раз при том же биологическом эффекте.  

Использование органических соединений повышает усвоение 

цинка, меди, железа и марганца, кобальта и позволяет поддерживать 

продуктивные и воспроизводительные качества животных, увеличение 

содержания жира и белка в молоке и снижение заболевания животных 

[5, 6]. 

Цель исследований – разработка высокоэффективных рецептов 

комбикормов-концентратов с использованием местных источников 

сырья и белково-витаминно-минеральных концентратов (БВМК) с 

включением хелатных соединений микроэлементов для 

высокопродуктивных коров в основном цикле лактации в зимне-

стойловый период.  

Для выполнения поставленной цели был проведен научно-

хозяйственный опыт на высокопродуктивных коровах белорусской 

черно-пестрой породы при зимнем содержании в основном цикле с 

удоем 6800-7000 кг за последнюю законченную лактацию, живой 

массой 600-615 кг, 2-3 лактации, отобранных по принципу пар-

аналогов, согласно методике Овсянникова А.И (1985), по схеме, 

представленной в таблице 1. 

В первой (контрольной) группе были использованы комбикорма 

и премиксы по классификатору РБ, во второй (опытной) – по 

разработанным рецептам комбикормов и белково-витаминно-

минеральных концентратов (БВМК) с включением хелатных 

соединений. Основной рацион состоял из сенажа, силоса кукурузного, 

сена злакового, патоки. 

Таблица 1  

Схема научно-хозяйственного опыта 

 

Группы 
Количество 

голов 
Условия кормления 

I-контрольная 10 ОР (основной рацион) 

II-опытная 10 ОР + новый комбикорм с БВМК 

 

Опыты по изучению переваримости питательных веществ, 

проводили на коровах в условиях хозяйства на фоне научно-

хозяйственных опытов. Изучали поедаемость кормов, переваримость 

питательных веществ, гематологические показатели, молочную 

продуктивность и качество молока. 

При оптимизации кормления коров после раздоя следует 

помнить, что только при постоянном равномерном и достаточно 

обильном обеспечении сбалансированными рационами можно 
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получить удой, на который способна корова. В этот период 

производится 34% молока за лактацию. Если сравнить кормовой 

рацион во второй половине лактации с периодом раздоя, то в рационах 

должно быть увеличено количество объемистых кормов на 10-11%, но 

уменьшается количество концентрированных кормов на 10%.  

В ходе проведения исследований выявлено, что 

концентрированные корма поедались всеми группами практически 

полностью, а объемистые корма в первой контрольной группе 

поедались на 94,2%, во второй опытной - на 96,7%.  

На основании данных по поедаемости в физиологическом 

опыте, проведенном на высокопродуктивных коровах в основном 

цикле лактации, изучена переваримость питательных веществ  

(таблица 2). 

 

Таблица 2  

 Переваримость питательных веществ рационов, %  

 

Показатели 
Группа 

I II 

Сухое вещество 65,32±2,61 66,47±2,54 

Органическое вещество 64,03±0,53 65,33±0,94 

Сырой протеин 68,23±2,26 69,97±1,05 

Сырой жир 61,44±1,12 62,86±1,18 

Сырая клетчатка 67,24±1,21 68,38±0,98 

БЭВ 66,28±0,71 67,12±0,91 

 

Переваримость сухого вещества в опытной группе была выше 

на 1,15 п.п., органического вещества - на 1,3 п.п., сырого протеина - на 

1,74 п.п., сырого жира - на 1,42 п.п., сырой клетчатки – на 1,14 п.п. и 

безазотистых экстрактивных веществ – на 0,84 п.п., чем у животных 

контрольной группы. 

Морфологические и биохимические показатели крови животных 

находились в пределах физиологической нормы. По минеральному 

составу крови существенных различий между контрольными и 

опытными аналогами не наблюдалось, хотя у последних 

прослеживалась тенденция более высокого содержания минеральных 

веществ. 

Изучение воздействия скармливания комбикорма и премикса на 

молочную продуктивность коров за 60 дней лактации показало, что 

надой как натурального, так и молока базисной жирности был выше в 

опытной группе. 



 295 

Среднесуточный удой натурального молока (таблица 3)  у 

животных опытной группы составил 23,8 кг, что на 8,6% выше, чем у 

коров контрольной группы. В пересчете на 3,6%-ное молоко эта 

разница составила 9,4% соответственно. 

Таблица 3  

Молочная продуктивность и химический состав молока 

 

Показатели 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 

Среднесуточный удой 

натурального молока, кг 
21,9 23,8 

Среднесуточный удой 

3,6%-ного молока, кг 
23,4 25,6 

Жир, % 3,85±0,7 3,87±0,8 

Белок, % 3,02±0,4 3,09±0,5 

 

Также отмечена тенденция к повышению содержания в молоке 

коров жира и белка. 

Все это свидетельствует о том, что оптимизация энергии, 

протеина и минеральных веществ в комбикормах для дойных коров 

положительно влияет на молочную продуктивность. 

Затраты кормов на 1 кг натурального молока в контрольной 

группе составили 0,84 корм. ед., что на 8,3% выше, чем у животных 

опытной группы. В пересчете на 3,6%-ное молоко эта разность 

составила 8,7%, что является подтверждением тому, что животные 

второй опытной группы более рационально использовали питательные 

вещества корма. 

Вырученная сумма от одной головы за сутки оказалась выше у 

животных опытной группы, которые получали опытный комбикорм, и 

составила 113920 руб., что на 9790 бел. руб. больше, чем в 

контрольной группе. За 60 дней опыта дополнительная прибыль 

составила 424560 бел. руб. на 1 голову. 

Таким образом, разработанные новые рецепты комбикормов для 

коров в основном цикле лактации при зимнем кормлении позволили 

повысить продуктивность 3,6%-ного молока на 9,4% (25,6 кг молока 

против 23,4), улучшить переваримость питательных веществ от 0,84 до 

1,74 п.п. и получить дополнительную прибыль 424560 руб. за опыт. 
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Улучшение благосостояния населения во многом зависит от 

того, насколько эффективно страны смогут управлять своим 

природным капиталом, уменьшать ресурсо- и углеродоемкость своих 

экономик и обеспечивать экологическое качество жизни людей, что 

требует реформирования государственной политики, изменений в 

корпоративных стратегиях и поведении потребителей. 

Республика Беларусь заявила о своей приверженности целям 
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устойчивого развития и принципам «зеленой экономики», которые 

предполагают экологически устойчивый, или экологически 

сбалансированный, экономический рост.  

Применение «зеленых» практик и технологий в сельском 

хозяйстве позволяет постепенно решать проблемы бедности и 

деградации окружающей среды, одновременно с этим открывая для 

стран доступ на международные рынки [3, с.23]. Для Беларуси, по 

нашему мнению, органическое производство означает также и 

возможность поставлять сельскохозяйственную продукцию на 

европейские рынки, создавать новые рабочие места, открывать новые 

предприятия, решать проблемы, связанные с изменением климата, 

увеличивать природный капитал, что и является основой устойчивого 

экономического роста и процветания. 

В настоящее время реализуется ряд международных программ, 

в том числе под эгидой ЮНЕП по укреплению потенциала стран 

Восточного партнерства в сфере органического сельского хозяйства. 

Для более полного использования возможностей, связанных с 

органическим агропроизводством, программа поддержит страны 

Партнерства в развитии цикла производства и сбыта и увеличении 

продаж органической сельскохозяйственной продукции. 

Запланированные мероприятия включают: 1) обучение, 

предоставление сельхозпредприятиям рыночной информации и 

маркетингового инструментария с тем, чтобы надлежащим образом 

подготовить их к эффективному производству и сбыту органической 

продукции. Это потребует также и анализа тарифных и нетарифных 

препятствий, затрудняющих сбыт органической продукции; 2) 

проведение семинаров с участием представителей частного сектора и 

организаций, отвечающих за экспортную и сельскохозяйственную 

политику. Помимо укрепления потенциала, эти семинары должны 

содействовать разработке и реализации «дорожной карты», 

призванной стимулировать производство и сбыт органической 

сельскохозяйственной продукции; 3) подготовку технико-

экономического обоснования субрегиональных стандартов 

органической продукции в процессе консультаций с 

государственными ведомствами, сельскохозяйственными 

производителями и/или представляющими их бизнес-ассоциациями. 

Эта работа будет опираться на анализ эффективности затрат; 

предстоит разработать «дорожную карту» по внедрению стандартов на 

уровне отдельных хозяйств и стран [3, с.24]. 

Система научных исследований по теме органического 

сельского хозяйства включает: общие вопросы (глобальный рынок 
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органической продукции, генномодифицированные организмы и 

семена, качество органических продуктов); вопросы сертификации и 

регулирования (гармонизация стандартов; организация сертификации 

и контроля, взаимоотношение с государством и др.); социально-

экономические вопросы (роль обеспечении продовольственной 

безопасности, ценообразование в связке с доходами населения, 

эффективность ведения и др.); вопросы окружающей среды (влияние 

на биоразнообразие, климат, ограничение вредных воздействий, 

использование энергии); вопросы ведения хозяйственной деятельности 

(поддержание плодородия, выведение специальных сортов и пород, 

здоровье и питание животных, натуральная аквакультура, 

этноботанический подход в вопросах лечения заболеваний растений и 

животных) [2]. 

В основе организации этого нового для Беларуси направления 

сельхозпроизводства – принятие закона о производстве и обращении 

органической сельскохозяйственной продукции. Сейчас концепция 

закона находится на рассмотрении в министерствах. Концепцию 

закона в течение двух лет разрабатывали около 20 организаций, в том 

числе Минсельхозпрод, Госкомитет по стандартизации и 

общественные организации. Концепция этого закона рамочная, норм 

по сравнению с Европой немного — до 30 статей, которые определяют 

полномочия госорганов, общественных организаций и описывают 

ключевые требования к органическому сельскому хозяйству. К закону 

будет разработано около 20 технических нормативных правовых 

актов, в которых будут указаны конкретные требования к 

растениеводству, животноводству, пчеловодству, аквакультуре, 

переработке, сбору дикоросов (грибы, ягоды, берѐзовый сок) и другим 

отраслям. 

В Республике Беларусь действует добровольная сертификация, 

оказываемая зарубежными компаниями, которая допускает выдачу 

хозяйствам сертификата соответствия продукции критериям 

органической. Сегодня в Беларуси действуют такие сертифицирующие 

органы, как «Органик стандарт» (Украина), «Kiwa BCS Oko-Garantie 

GmbH» и «Abcert AG» (Германия), «Ecoglobe» (Армения), «Ekoagros» 

(Литва). Их работа направлена на единичные фермерские крестьянские 

хозяйства и личные подсобные хозяйства, инициирующие процесс 

сертификации.  

В настоящее время сертифицировано небольшое количество 

хозяйств, занимающих площадь 700 га (из 8632,3 тыс.га, занятых 

сельским хозяйством). 

Крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) «Верми 
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Экопродукт» И.Хващевского (Сморгонский район Гродненской 

области) работает с 2010 г. С 2011 г. в хозяйстве начали заниматься 

производством вермикомпоста, что позволило выращивать овощную 

продукцию без применение синтетических удобрений. В 2013 г. начата 

сертификация земель. Сейчас 24 наименования овощей и зелени, 

ягодных кустарников выращиваются по стандартам органического 

сельского хозяйства. С 2013 г в хозяйстве начато производство и 

применение жидкого калийсодержащего удобрения на основе 

окопника. Заключены постоянно действующие договора с шестью 

организациями, занимающимися непосредственно реализацией 

овощной продукции хозяйства, включая санатории, а также 

потребительские объединения Сморгонского и Ошмянского районов. 

Планируется также разведение овец мясных пород. 

КФХ «ДАК» в Дзержинском районе Минской области, 

специализируется на животноводстве. С 2004 года хозяйство 

занимается разведением молочных коз зааненской породы, сегодня 

стадо насчитывает более 650 голов. Производится пробный выпуск 

около 10 наименований молочной продукции. Хозяйство с 2012 года 

сертифицируется стандартами органического сельского хозяйства.  

КФХ «СидСад» А. Сидорова расположено в Минском районе. 

Решение о производстве экологически чистой продукции принято в 

2011 года как выражение своего ответственного отношения к земле, 

продуктам и желанием всем здоровья и процветания. Здесь 

выращивают голубику высокорослую, клюкву садовую, овощи, 

пряные травы и зерновые. Протокол проверки №ПРЖ-TS-15-00001 от 

03.06.15 выдан «Ekoagros» (Литва). 

Личное подсобное хозяйство «Лученок органик фарм» 

расположено в 45 км от Минска. В 2013 г. заложен опыт по 

сортоиспытанию земляники садовой в условиях органических 

технологий, а в 2014-м - по сортоиспытанию малины. Владелец 

хозяйства С. Лученок также является соучредителем предприятия 

«Агростройсервис», где с 2011 года сертифицируется органическая 

аквакультура (выращивание различных видов рыбы: карп, 

толстолобик, карась, белый амур – в условиях естественного питания). 

Другими примерами сертифицированных хозяйств являются 

КФХ «Моньки» (Воложинский район Минской области), 

специализирующееся на выращивании зерновых и овощных культур 

КФХ «Ягодка» (Смолевичский район Минской области), 

предлагающее ягоды и посадочный материал. 

КФХ, по мнению ряда исследователей, являются в настоящее 

время являются более эффективными землепользователями, выход 
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продукции земледелия здесь в расчете на 1 балло-гектар выше, чем в 

крупных сельскохозяйственных организациях. Другими ключевыми 

факторами повышения эффективности функционирования КФХ 

являются специализация. Так, оценка эффективности специализации 

на примере ряда обследуемых хозяйств Минской области за 2008–2010 

гг., проведенная Л.В. Корбут, показала, что наиболее экономически 

эффективными направлениями деятельности фермерских хозяйств в 

растениеводстве является производство овощей, плодов, технических 

культур и картофеля, где достигается наибольший размер прибыли на 

единицу площади сельскохозяйственных угодий и высокая 

рентабельность реализации продукции. Наряду с этим в 

животноводстве получило развитие такое новое и перспективное 

направление специализации, как выращивание коз и производство 

молока. Поскольку козье молоко пользуется спросом у населения, его 

производство дает устойчивый доход и может быть привлекательным 

для фермеров [1]. 

Одним из факторов, сдерживающих развитие 

сертифицированных по принципам органического сельского хозяйства 

КФХ в республике, является недостаточно отработанный механизм 

финансовой и материальной государственной поддержки. Необходим 

механизм возвратного и безвозвратного финансирования хозяйств, 

перспективных для органического производства. Бюджетное 

финансирование на возвратной основе в форме бюджетных ссуд и 

займов должны предусматривать создание новых рабочих мест, 

развитие нетрадиционных отраслей и производств, обеспечение 

темпов роста объемов производства и реализации продукции, товаров, 

работ и услуг.  

Опрос владельцев хозяйств показал, что к числу факторов, 

наименее влияющих на сбыт органической продукции, руководители 

сельхозпредприятий относят: отсутствие регламента производства 

данной продукции и специальной маркировки, более низкую 

продуктивность, невостребованность натуральных продуктов как 

таковых.  

Л.В. Корбут отмечает, что фактический уровень рентабельности 

ведения хозяйственной деятельности в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах составляет 17,3 %. Это, с одной стороны, выше на 8,8% по 

сравнению с крупными сельскохозяйственными организациями, но с 

другой – размер данного показателя характеризует ведение 

хозяйственной деятельности на уровне простого воспроизводства. В то 

же время достижение нормативного уровня рентабельности (до 35 %) 

позволяет осуществлять сельскохозяйственную деятельность 
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фермерских хозяйств на условиях самоокупаемости и 

самофинансирования [1]. 

По нашему мнению, изменение ситуации связано с принятием 

Закона Республики Беларусь «О производстве и обращении 

органической сельскохозяйственной продукции». 

Для успешного развития органического сельского хозяйства 

необходимы как теоретические, так и практические научные 

разработки, рекомендации. Это связано с особенностями данной 

системы сельского хозяйства, ориентированной на соблюдение 

экологического равновесия при сохранении товарности и доходности 

производства. Необходимо продолжать исследования по адаптации 

технологий выращивания сельхозпродукции по стандартам 

органического производства. 
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Розвиток промисловості, збільшення населення міст  

супроводжується неухильним збільшенням промислових відходів, 

значна частина яких потрапляє до водойм та негативно впливає на 

екологічний стан водних екосистем. 

Сучасний антропогенний натиск на водні екосистеми 

призводить до їх значного забруднення токсикантами різноманітної 
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хімічної природи. Особливе місце серед негативних факторів 

займають важкі метали, нафтопродукти, сполуки нітрогену, карбону 

тощо. Стічні води, які потрапляють до очисних споруд містять цинк, 

мідь, хром, нікель, залізо, марганець, свинець, кадмій, кобальт тощо. 

Після механічної та біологічної очистки концентрація цих речовин 

знижується, але видалити їх в повній мірі не вдається. Потрапляючи у 

водойми з недостатньо очищеними стоками, вони спричиняють не 

лише токсичну, але і канцерогенну, теригенну, мутагенну дію на 

гідробіонтів, теплокровних тварин і людей. Внаслідок споживання 

неякісної питної води, важкі метали у людей викликають 

захворювання на злоякісні новоутворення, виражені юродства у 

новонароджених дітей і зміни в спадковому апараті. Отже, одним із 

перспективних шляхів вирішення цієї проблеми є інтенсифікація 

роботи очисних споруд та розробка і втілення новітніх методів і 

заходів. 

У різних країнах світу особливої актуальності набула очистка 

стічних вод за допомогою культивування Eichhornia 

crassipes (Mart.) Solms та Pistia stratiotes L. [1-5]. У ризосфері цих 

рослин у значних кількостях містяться різноманітні мікроорганізми, 

які відіграють суттєву роль в інтенсифікації процесу очистки стічних 

вод. З огляду на це, перспективним напрямком у галузі очистки води 

Житомирщини є використання видів Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 

та Pistia stratiotes L, що і склало основу здійсненої нами науково-

дослідної роботи. 

В умовах досліду, фізичні властивості та хімічний склад стічних 

вод вивчали в лабораторних дослідженнях до та після вирощування 

пістії тілорізовидної та ейхорнії прекрасної [6]. Результати досліджень 

показали, що після культивування цих макрофітів покращуються 

показники рН, БСК5, окислюваність, знижується вміст аміаку, 

нітратів, нітритів, хлоридів, фосфатів, АПАР тощо. До кінця досліду 

коренева система збагачувалась киснем, за рахунок чого збільшувався 

вміст розчиненого у воді оксигену.  

Результати досліджень стічних вод після очищення свідчать про 

те, що санітарно-хімічні показники якості стічних вод у всіх пробах, 

досліджених у різні сезони року, не перевищували санітарно-

гігієнічних нормативів і після вирощування водних рослин в дослідних 

ставках практично всі складові сухого залишку були нижче 

нормативних даних. Таким чином, стічні води після вирощування 

рослин виду Рistia stratiotes L. і Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 

можна скидати у р. Тетерів або використовувати в технічному 

водопостачанні. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mart.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Solms&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mart.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Solms&action=edit&redlink=1
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Однак питання викоритання відпрацьованої фітомаси на даний 

час лишається відкритим, адже у дослідних установках під час 

проходження процесів очистки формується велика кількість молодих 

рослин (розетка 2,5-12 см, в основному 5-6 см). Середня біомаса на 

усіх варіантах становила 6,7 кг/м2 (від 4,5 до 19,9) кг/м2 сирої ваги. 

Покриття складало в середньому до 30% дзеркала води. 

Для з'ясування об'ємів органічних речовин, продукованих 

рослинами при розкладанні біомаси, була проведена лабораторна 

обробка відібраних зразків. Певна кількість рослин висушувалася до 

повітряно-сухої ваги (ВСВ), а далі до абсолютно-сухої ваги (АСВ). В 

середньому АСВ рослин складала 4,9 % СВ.  

Відповідно, загальна продукція рослин склала в абсолютно 

сухій вазі близько 154,5 т/га, в т.ч. органічної речовини – 139 т/га. 

Розрахунок накопичуваних біогенних елементів у біомасі 

рослин проведено із залученням матеріалів про середній вміст їх у 

водних рослинах різних географічних зон. Відомо, що різні види 

макрофітів однаковою мірою накопичують азот і фосфор. В 

середньому у водних рослинах міститься сполук нітрогену в 

перерахунку на азот 1,5-2,5% від АСВ, фосфору – 0,2-0,3%.  

Необхідно відмітити, що приведені розрахунки, найімовірніше, 

нижче реальних, оскільки проводилися на підставі величин питомих 

біомас. Продукція рослин не дорівнює біомасі. Тому, існує коефіцієнт 

перерахунку, але для рослин помірних широт. Для тропічної рослини з 

високими темпами вегетативного розмноження цей метод (без 

проведення додаткових спеціальних досліджень) не застосовувався.  

Зважаючи на це, біомасу водних рослин можна використовувати 

не лише у якості меліоранта стічних вод, а й у різних галузях 

народного господарства – як кормову добавку для 

сільськогосподарських тварин та птахів. За вмістом окремих поживних 

елементів Рistia stratiotes L. та Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 

переважають багато водних та наземних кормових рослин. Для 

підтвердження достовірності отриманих даних нами було 

проаналізовано біохімічний склад рослинної маси гідробіонтів, які 

використовувалися у процесах очищення стічних вод. Окрім того, 

біохімічний склад фітомаси суттєво різниться у різних частинах 

рослин, тому одночасно проконтрольовано склад надводної та 

підводної частин рослин. 

Фітомаса досліджених гідробіонтів характеризується досить 

високим вмістом азоту. Це один із основних елементів – органогенів, 

вміст його в тканинах рослин зазвичай  становить близько 1,5 % від 

сухої речовини, однак у зеленій масі Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 
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його вміст вищий – 2,69±0,019 %, у корінні ж – 2,48±0,112 % (рис.1.), а 

у зеленій масі Рistia stratiotes L. ще вищий – 3,1±0,156 % та у корінні – 

2,95±0,132 %.  

 
Рис. 1. Біохімічний склад фітомаси Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 

та Рistia stratiotes L., які використовувалися в процесах очистки води 

 

Вміст фосфору у зеленій масі та кореневій системі Eichhornia 

crassipes (Mart.) Solms мав незначну різницю –0,74±0,002 % та     

0,87±0,011 % відповідно. Вміст фосфору у зеленій масі та кореневій 

системі Рistia stratiotes L. мав таку ж тенденцію – 0,68±0,012 % та 

0,85±0,008 % відповідно. Вміст калію у досліджуваних рослинах не 

відхилявся від загальноприйнятих показників, загалом більшість 

рослин характеризуються високим вмістом калію (0,9 – 1,2 % від сухої 

маси рослинних тканин) і його вміст у фітомасі Eichhornia crassipes 

(Mart.) Solms та Рistia stratiotes L. протягом періоду досліджень також 

не перевищував 2 %. При цьому мінімальні показники вмісту 

загального калію характерні для підводної частини 0,46±0,044 % та 

0,66±0,012 %, а максимальні – для зеленої маси – 1,93±0,004 % та 

1,7±0,033 % відповідно.  

Для фітомаси гідробіонтів властивий і досить високий вміст 

зольних елементів, у наземній частині –17,68±0,832 % від сухої маси 

для Eichhornia crassipes (Mart.) Solms та 17,9±0,23 % для Рistia stratiotes 

L., що на 2,3–2,5 % більше ніж у корінні. 

Вміст кальцію в органах Eichhornia crassipes (Mart.) Solms у 

різних варіантах є менш мінливим: так у листі і у коренях його вміст  

1,86-1,87 % від сухої маси. Проте, слід відмітити, що порівняно з 

іншими видами рослин, де вміст кальцію зазвичай знаходиться на рівні 

0,2 %, у фітомасі гідробіонтів його майже у 9 разів більше. 

Стосовно розподілу клітковини по фітомасі рослин, слід 
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відмітити, що дещо високі концентрації її характерні як для листя 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms – 18,19±1,020 % та Рistia stratiotes L. – 

16,5±1,55, так для коріння ейхорнії – 21,82±1,440 % та пістії – 

19,2±1,23 %. Жирів у фітомасі гідробіонтів не виявлено. 

Слід відмітити, що рослини знаходилися на субстраті, в якому 

вміст більшості важких металів в 25, 16, 76 і 110 разів перевищував 

встановлені ГДК води даних металів. Гідробіонти  накопичили дані 

елементи в незначній кількості. Коренева система гідробіонтів, 

безпосередньо контактуючи зі стічними водами, накопичує у 2-10 

разів більше важких металів, ніж наземна фітомаса. Це свідчить про 

інтенсивний перебіг процесу очищення води саме завдяки потужно 

розвинутій кореневій системі (рис. 2).   

 
Рис. 2. Накопичення важких металів фітомасою гідробіонтів видів 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms (зліва) та Рistia stratiotes L. (справа), 

при вирощуванні їх на стічних водах ОСК КП «Житомирводоканал» 

 

Зокрема вміст міді у кореневій системі у 3,7 рази перевищував 

вміст цього елемента у зеленій масі, марганцю – у 2,7 рази, кобальту – 

2,2, заліза – 8,2, свинцю – у 2, кадмію – 1,8 рази. Концентрація цинку у 

зеленій масі практично відповідала концентрації у кореневій системі 

(29,45±0,144 мг/кг сух.реч. проти 28,34±1,520 мг/кг сух. реч.)  

Загалом, отримані в Житомирському національному 

агроекологічному університеті дані узгоджуються з результатами 

аналогічних досліджень у різних частинах світу. Отже, біомасу водних 

рослин можна використовувати не лише у якості меліоранта стічних 

вод, а й у різних галузях народного господарства – як кормову добавку 

до сільськогосподарських тварин та птахів, а за вмістом окремих 

поживних елементів Рistia stratiotes L. та Eichhornia crassipes (Mart.) 
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Solms переважають багато водних та наземних кормових рослин.  

Таким чином, отримані результати підтверджують потужність 

імпульсного очищення стічних вод у біоплато з водними рослинами 

видів Eichhornia crassipes (Mart.) Solms і Рistia stratiotes L., які 

володіють значним потенціалом для очищення стічних вод в короткі 

терміни часу.  
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The properties of rapeseed oil have long been known, but only when 

the new varieties of rapeseed were bred, new ways of using this oil 

appeared - it started to be consumed in various dishes. Rapeseed is also 

widely used in the margarine industry. 
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Rapeseed and olive oil are very close in terms of their fatty acid 

composition. Like in other vegetable fats, rapeseed oil contains large 

amounts of unsaturated acids which are better absorbed by the body than 

saturated acids contained in animal fats. Moreover, the content of fats (35-

50%) and protein (18-30%) in rapeseed is as good as in sunflower and 

better than in soya. 

However, the world market is significantly saturated in food fats, 

therefore the demand for non food use of rapeseed is increasing, for 

example, the production of liquid fuels. Biofuel from rapeseed oil meets the 

standards for exhaust emissions of automobiles. 

Rapeseed also plays a role as a fodder crop. It is used for green 

fodder, hay and grass meal in its pure form or mixed with other grains. 

Valuable in composition and quality of protein, seed meal and oil cake are 

obtained after processing the seeds. The protein contained in the rapeseed is 

similar in its composition to the protein of eggs, cow‘s milk and butter. 

In Ukraine new kinds of food products appear. Same is true about 

various types of vegetable oils. Vegetable oil is used in almost all meals. 

Different people use different types of oil. One of the most popular - is 

rapeseed oil. 

Today it is increasingly used in the production of baby food and 

organic cosmetics. 

Moreover, compared to soybean oil, which influenced by the air may 

acquire an unpleasant odor, rapeseed oil, thanks to advanced technology, 

maintains natural odor and look. Rapeseed oil is famous for its fatty acids. 

Omega-3 and Omega-6 acids are very beneficial to health. They improve 

the function of the gastrointestinal tract and blood circulatory system. 

Vascular tone significantly increases. 

People who regularly consume rapeseed oil, should not be afraid of 

blood clots, as components of vegetable oil prevent thrombosis. In addition, 

the body inflammation in such people considerably slower. They have a 

strong immunity system. Besides fatty acids, rapeseed oil contains many 

vitamins that are known to play an important role in promoting health. One 

of such vitamins - is vitamin E. Without it, the human endocrine system 

begins to fail, and muscular system and nerve cells become weak. 

One tablespoon of rapeseed oil per day fully covers the need for 

vitamin E. In addition to the abovementioned substances, rapeseed oil 

contains a few more which the human body cannot synthesize on its own - 

phospholipids, linoleic and linolenic acids. These substances help reduce 

cholesterol level in the body and strengthen vessel walls. 

Due to all these qualities, rapeseed oil is becoming increasingly 

popular. 
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The quality of oil depends on the seed used and the method of their 

processing and cleaning. Typically, vegetable oils are produced by pressing 

(cold or hot) - oil is extracted from crushed and boiled corn on special 

presses. Pressing can be performed one or more times. The intensity of 

pressure influences how much cake the oil will contain (6-14%). 

There is another way to get oil from rapeseed. When the prepared 

rape seed is processed under the pressure of 2-4 atm and at a temperature of 

90-100˚C. Through the screw transporter the grain runs into the heater, 

where it gets heated and mixed thoroughly, then using the screw press the 

oil is obtained at the pressure of 190-230 atm. 

After being pressed the oil undergoes several stages of cleaning, 

including extraction and refining. The extraction of oil is obtained by 

passing the gasoline trough the crushed cake. Due to its soluble properties 

(the interaction with nonpolar organic solvents), the oil is completely 

removed from the cake. After distillation, gasoline undergoes purification. 

During the refining stage all impurities and related substances such 

as free fatty acids, pigments, odorous substances, phosphatides and other 

are removed from the oil. Depending on how well refined is the oil, it is 

divided into raw (which after pressing undergoes only filtration), unrefined 

and refined. According to the requirements of GOST 8988-77 only refined 

rapeseed oil, which has a dark brown color with a slight greenish tint and 

peculiar odor and taste is available for sale. 

The overall production of rapeseed in the world among the oil plants 

takes the second place, giving priority only to soybean - from 471 million 

tons of oilseed soybeans account for 58% and rapeseed - 13%. The situation 

with the production and marketing of rapeseed and its products in the world 

in recent years is relatively stable - dynamics of areas and production 

volumes are fluctuating, but to a very low extent [4]. 

Dynamics of rapeseed production in the world has a strong positive 

trend (Fig. 1.1). 

 Fig. 2.1. Dynamics of rapeseed production in the world* 

*Calculated according to the USDA, June 2013 [2,  p. 5] 
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Interesting fact is that the consumption of rapeseed in the world in 

recent years remains almost stable (Fig. 1.2). 

  
Fig. 1.2. The dynamics of rapeseed consumption in the world* 

 Calculated according to the USDA, June 2013 [2,  p.5]. 

 

Based on its overall production rapeseed belongs to the leading oil 

plants, giving priority only to soybean: from 471 million tons of oilseed 

soybeans account for 58% and rapeseed - 13%; data from the 2012/2013 

marketing year - the overall production of oil rapeseed oil in the world, 

according to calculations. 

Table 1.1 

Main exporters of rapeseed in the world, ths. tons* 

 

Country 

Marketing year Unit 

weight, 

% 

2011/12 till 

2008/09, % 
2008 

/09 

2009 

/10 

2010 

/11 

2011 

/12 

Canada 7898 7169 7207 8725 68,7 110,5 

Ukraine 2300 1421 1416 1250 9,8 54,3 

EU-27 98 157 197 110 0,9 112,2 

India 4 5 0 0 0,0 0,0 

Other 4017 3479 2029 2614 20,6  

Total 12017 10810 10849 12699 100,0 105,7 

* according to the data [1, p. 354]. 

 

As a result, in the whole world in 1997/98-2011/2012 marketing 

years the production of rapeseed increased by 83%, its world market supply 

- by 2 times, import – by 2.89 times, export - by 2.98 times. Due to the 

increase in domestic consumption of rapeseed by 1.83 times, its use for food 

needs rose by 55%, and its processing - by 84%. The volume of produced 

rapeseed oil increased by 108%, import - only by 1.9 times, the market 

supply - in proportion to the production, export - by 1.88 times, domestic 

consumption - by 106%, including the food needs - by 55%. 

Ukraine, as can be seen from Table. 1.1, is one of the leading 
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exporters of rapeseed. Export is the main focus market for Ukrainian 

producers. The calculations of the experts show that it is more beneficial for 

Ukraine to export rapeseed than to process it into oil. 

In January, large and medium-sized businesses in Ukraine produced 

13.6 ths. tons of rapeseed oil compared to 7.2 ths. tons in December and 

14.4 ths. tons in January 2015. Since the beginning of the season the 

production of rapeseed oil in large and medium-sized enterprises of Ukraine 

amounted to 139.1 ths. tons - 38% more than in the same period last season. 

In the western, central and northern areas of the country the 

production of rapeseed oil in July-January 2015/16 year decreased by 2% 

compared to the same period of 2014/15 marketing year. In the current 

season, an increase in the production of rapeseed oil was recorded in the 

southern part of the country - in Odesa and Mykolaiv regions [4]. 
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Криза економічної думки, одним із проявів якої є нехтування 

необхідністю дотримання природних законів у суспільно-

http://agroconf.org/content/virobnictvo-ripakovoyi-oliyi-v-ukrayini-zroslo-na-18
http://agroconf.org/content/virobnictvo-ripakovoyi-oliyi-v-ukrayini-zroslo-na-18
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господарському бутті, породжує деструктивне господарювання, 

наслідками якого стає дедалі зростаюче антропогенне та похідне від 

нього техногенне навантаження на природне середовище. Шквальне 

розгортання екологічної кризи у світовому масштабі призводить до 

загрози глобального колапсу. 

З огляду на істотну зумовленість кризи чинниками 

світоглядного характеру, фізична економіка як світоглядне вчення, що 

найбільш активно культивується в українському соціумі, стає 

сучасною концептуальною основою виведення національного та 

світового господарства із кризового стану. Відтак її доречно 

розглядати як «ідеологію вписування» економічних систем у природне 

середовище. 

Базуючись на викладених засадах, насамперед враховуючи 

природні закони економічного буття, необхідно вибудувати таку 

модель господарювання та обґрунтувати сценарії переходу до неї, 

реальне використання яких являтиме собою прикладний аспект 

застосування цієї «ідеології». Аналіз еволюції господарювання 

свідчить про наявність передумов формування концептуальних засад 

відповідної моделі. Історичний досвід показує, що найтривалішим був 

процес утворення економічних основ суспільного буття. Їх доповнення 

ринковими механізмами забезпечило формування ринкової моделі 

господарювання, а потреба подолання суперечностей і вад ринкової 

економіки зумовила необхідність дотримання соціальної орієнтації. 

Проте країни, що скористалися цією моделлю, швидко 

переконалися в обмеженості й соціальної ринкової економіки. Адже 

зовні привабливий високий рівень матеріального добробуту базується 

в кінцевому рахунку на інтенсивному індустріалізмі, який завдає все 

відчутнішої шкоди довкіллю. Тому набуває актуальності модель 

екологічно та соціально орієнтованої ринкової економіки (НЕСОРЕ), 

запровадження якої демонструє реальну можливість «вписування» 

господарських систем у природне середовище (рис. 1). Її екологічний 

компонент є обмежуючим параметром, який має об'єктивну 

пріоритетність і тому вимагає жорсткої субординації інших складових 

моделі, соціальний — цільовим орієнтиром, що спрямовує 

господарювання у гуманістичне русло, а ринковий описує механізм 

розвитку господарських систем. 

Прикладне використання моделі стає можливим завдяки 

обґрунтуванню сценаріїв «вписування» економічних систем у 

природну сферу. Але, як свідчить ноосферне вчення сучасних 

українських фізіократів (В.І. Вернадський, Н.Д. Руденко, В.О. Шевчук, 

О.М. Канигін та ін.) абсолютно пріоритетного значення в пізнанні 
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системи Всесвіту набуває ноосферна економіка, де Абсолютом всіх 

продуктивних сил, включаючи Людину, виступає Інтелект 

(інформація, знання). Науковою парадигмою в сучасному 

когнітивному прояві соціальної та економічних знань виступає 

синтелектика, що в аналогії з синергетикою (наукою про складні 

системи, що самоорганізуються), розглядається як макроекоскопічна 

теорія творчості та набуває парадигми в дослідженні формування 

системи ноосферної економіки. 

 

   НООЕ    

   ЕСОРЕ    

   COPE    

    Р

Е 

    

    Е     

Умовні позначення: Е — економіка; РЕ — ринкова економіка; 

COPE — соціально орієнтована ринкова економіка; ЕСОРЕ — 

екологічно та соціально орієнтована ринкова економіка; НООЕ — 

ноосферна економіка. 

Рис. 1. Екологічна, соціально-орієнтована ноосферна економіка 

як модель «вписування» господарських систем 

у природну сферу 

 

Отже, геній найвидатніших фізіократів світу В. Вернадського та 

М. Руденка визріває в ХХІ ст. через становлення інтелектуальної 

економіки (нооекономіки), що поєднує інформаційну економіку, 

економіку знань при базовій основі активізації інтелектуальної сфери. 

При формуванні гештальту (образу, уяви), національної системи 

інтелектуальної економіки за основу і вершину взято інтелектуальний 

сектор (екологія і охорона здоров‘я, освіта, наука, культура), в 

центральній частині – ринок, врівноважений товарним і фінансовим 

макросегментами, а умови функціонування – мультиплікатор 

рівноваги, яку забезпечує залучення інвестицій і, згідно постулатів 

синергетики, зовнішніх, як ознака посилення взаємодії із зовнішнім 

середовищем і, зокрема, за визначеним вектором гуманістично-

демократичного європейського світу (рис. 2). 

Активізація дії внутрішнього середовища вимагає нормалізації 

системи оплати інтелектуальної праці за еквівалентом складної 

кваліфікованої, формулу якої визначив ще в 1790 році Адам Сміт: 

праця спеціаліста – це подвоєна проста, але це нижня межа для 

розрахунків, а далі йде наступна тарифікація – бакалавр, магістр, 
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доктор філософії, доктор наук. Поки не існують стандарти ринку землі, 

як ознака інтелектуальної економіки. Але, цілком очевидно, що 

товарний та фінансовий макросегмент ринку землі повинні бути 

збалансованими, тобто товарна маса землі еквівалентна банківській 

сертифікатній. При цьому ознаками інтелектуальної економіки є: 

знання – товар, наука – стратегічний ресурс, інноваційне виробництво, 

плюаристична власність, економічна влада – доступ до інформації, 

творча активність, оплата праці за еквівалентами складної 

кваліфікованої. Для координації розвитку інтелектуальної економіки 

держава використовує мультиплікатор рівноваги Дж. М. Кейнса, 

створюючи надрівновагу в темпах приросту виробництва над темпами 

суспільного споживання за рахунок акселератора інвестування 

інтелектуальної сфери. 

 

 
Рис. 2. Стержневий гештальт (образ)  

інтелектуальної економіки 

 

В гуманітарному вимірі функціонування системи 

інтелектуальної економіки є субстрактним вектором розвитку 

цивілізаційних процесів. Про це яскраво свідчить наукові досягнення 
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науці Миколою Руденком. Визначаючи космос – середовище 

існування інтелектуальної сфери він будує цілісну архітектоніку 

Всесвіту та вписує в неї «Людину», як єдність фізичного і духовного 

та їх спорідненість стверджуючи, що подібно до Людини, Всесвіт теж 

має власний орган синтезу та започатковує категорію «Духоматерії». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3. Логограма формування ментального 

ноогештальту Провидіння 

 

Економіко-філософська система українського вченого і 

письменника М. Руденка є найбільшим внеском в розвиток 

фізіократичних ідей ноо (інтелектуальної) економіки. Свою економіко-

філософську систему, яка охоплює такі основоположні праці, як 

«Гносис і сучасність», «Архітектура Всесвіту», та «Енергія прогресу», 

мислитель вибудовує на засадах синтезу знань, охоплюючи філософію, 

економіку, космологію, фізику, математику, психологію та теологію. 
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Він доводить нагальність відновлення порушеного синтезу Знання, яке 

у своїй першооснові було, а тому і мусить залишатися єдиним. 

Відроджена М. Руденком парадигма фізичної економії є прикладом 

започаткування єдності того сегмента знання, яке окреслює 

економічний аспект суспільного та загальноцивілізаційного буття. 

На основі розробок М. Руденка розроблено логограму 

ноогештальту Провидіння. При цьому ми використовували світовий 

досвід орієнтації на ноосферний розвиток та єдності категорій науки та 

релігії, що нині має домінуючий напрям. Про це свідчать роботи 

наукових і релігійних діячів: Карла Войтили – Папа Римський Іоанн 

Павло ІІ, його енцикліки «Сіяння Правди», «Все про людську працю», 

вчених, що досліджують енергію «тонких» світів: Е. Мулдашев, 

І. Грабар, О. Овезгельдієв. Особливою актуальністю звучить нині 

монографія «Енергія прогресу» видатного «фізіократа» світу Миколи 

Руденка, зокрема відкрита ним категорія «Духоматерії», як геніального 

відкриття в царині сучасного знання про світ і реальність, в якому 

Людина впливає на енергетичний потік як суб‘єкт, а насамперед, 

духоматерія за допомогою енергії діє на людське існування. 

Поєднання гностичного з фізичним привело дослідника до висновку 

про матеріальність Бога, якого він ідентифікує із Всесвітом (рис. 3). 

Ґрунтуючись на дослідженнях цих авторів та вияснення 

сутності Провидіння, сформованих ще в уяві античних вчених, 

релігійних діячів, ми запропонували загальний ноогештальт 

Провидіння, що ґрунтується на єдності Віри, Волі, що визначають 

Долю, та на основі Розуму і Добра народжують Майбутнє (рис. 4). На 

нашу думку, сформований нооештальт Провидіння сприятиме в 

передбаченні оптимістичного майбутнього, успіхів в творчій 

діяльності, досягнень в інновінгу та акмеології, забезпеченні Гудвілу 

підприємств і фірм, активізуватиме людську діяльність на основі 

використання нейролінгвістичного програмування (НЛП).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4. Ментальний Гештальт Провидіння 
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Усвідомлення соціопсихологічної і релігійної категорії 

ноогештальту Провидіння має першочергове значення для формування 

оптимістичної поведінки людини та її передбачення майбутнього. 
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ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ПРОДОВОЛЬСТВА ЯК ФОРМА 

ПРАКТИЧНОГО ВТІЛЕННЯ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

С.О. Юшин, доктор економічних наук, професор 

ННЦ. „Інститут аграрної економіки НААНУ 

 

На вирішальну роль продовольчого фактору у існуванні живих 

організмів загалом та людини зокрема вказували практично усі світові 

релігії. За Біблією, кожен біологічний вид був забезпечений передусім 

саме потрібною для нього їжею: „кожному тілові хліба дає‖ [Пс. 136: 

25], тобто був забезпечений їжею у кількісному відношенні, але при 

цьому повідомлялося кожному споживачеві їжі: „не будеш їсти жодної 
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гидоти‖ [Повт. 14: 3], тобто діяли заборони стосовно якості їжі (чиста і 

нечиста їжа). В Упанішадах їжа розглядається у безпековому ракурсі 

як абсолютне явище: „їжа – найстаріша з істот‖; з їжі народжуються 

істоти; народжені, вони ростуть завдяки їжі; хто знає, що ця їжа 

заснована на їжі, набуває основи, багатий на їжу, стає споживачем їжі, 

великий нащадками, худобою, світлом божественного знання‖. Але 

Упанішади звертають увагу й на якість їжі: „коли чиста їжа, то чиста 

природа; коли чиста природа - міцна пам'ять; коли зберігається міцною 

пам'ять – приходить звільнення від усіх зв`язків‖ [1, с. 84, 92; 2, с. 131]. 

Як відомо, людська цивілізація бере свій початок із сільського 

господарства. Недремно ж перші діти Адама і Єви були рослинником 

(Каїн) і тваринником (Авель). Аристотель вказував, що різноманітність 

родів їжі обумовлює спосіб життя людей, і що переважна їх більшість 

живе завдяки землеробству і культурним рослинам [3, с. 388]. Людина, 

стверджував Л. Морган. – єдина істота, яка придбала абсолютну владу 

над виробництвом їжі (як відносно її різноманітності, так і кількості), 

без чого людство не могло б поширитися по інших областях, а врешті-

решт і по всій землі, та розростися в чисельні нації [4, с. 14]. Отже, 

цивілізація – до певної міри похідна якості і кількості продовольства. 

За А. Смітом – найбільш безперечним свідоцтвом процвітання 

будь-якої країни є зростання чисельності її населення [5, с. 67]. У 2016 

р. населення планети Земля досягла 7,3 млрд. чол., а за прогнозом 

ООН, у 2050 р. – зросте до 9,1 млрд. чол. Практично усі стародавні 

джерела вказують, що зростання чисельності населення є похідною від 

здатності даної території генерувати масу їжі. У Біблії це подається як 

потреба „хліб добувати з землі‖ [Пс. 104: 15]. В. Вернадський вказував, 

що, враховуючи енергію, яку Земля отримує від Сонця, землеробство 

дає можливість прогодувати на 1 км2 150 чол., тобто біля 22 млрд. чол. 

[6, с. 136], що майже у 3 рази перевищує сучасну населеність планети. 

Слід зазначити, що на становлення людської цивілізації значний 

вплив справляв фактор голоду. Цей вплив детермінує сутність законів 

Хамурапі, праць Гесіода (голод ... товариш лінивця ... пекучого голоду 

той уникне, хто накопичувати привчився), біблійних настанов: „лінива 

душа голодує‖ [Пр. 19: 15]. На причини і наслідки голоду, обумовлені 

деградацією земельних ресурсів, вказував Аристотель [7, с. 471-472]. 

На думку Гельвеція, голод, навчивши людей мистецтву землеробства, 

навчивши їх потім й мистецтву вимірювати та ділити землю [8, с. 377].  

На роль голоду у демографічних процесах вказували Т. Мальтус 

[9, с. 21] та К. Маркс [10, с. 357]. Але, за визначенням А. Маршалла, 

сьогодні недоїдання навряд чи служить безпосередньою причиною 

смерті, але воно часто є причиною загального ослаблення організму, 
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яке позбавляє його здібності опору хворобам, і головною причиною 

низької продуктивності праці, бо при важкій безперервній роботі 

потрібна їжа, яку може переварити й засвоїти навіть перевтомлений 

організм, і така якість їжі ще важливіша для працівників вищих 

кваліфікацій, чия праця пов'язана з величезною нервовою напругою, 

хоча кількість потрібної для них їжі зазвичай є меншою [11, с. 271-

272]. Це підкреслює саме на зміну акцентів із кількості їжі на її якість.  

Зазначити й думку А. Богданов, де він наголошував на тому, що 

саме сила страждання від голоду помалу перемагає тупу нерухомість 

звичаю, і прогрес техніки стає можливим; голод примушує здолати 

відразу до всього нового, і тоді починають розвиватися зародки нових 

способів боротьби за життя, ті, які вже раніше були відомі, але не 

знаходили загального вживання, і ті, які відкриваються знов [11, с. 19].  

За твердженнями П. Сорокіна, голод воістину був великим, хоча 

і жорстоким вчителем людства (починаючи з XI ст. сильний голод був 

у всій Західній Європі – не менше 160 разів), бо у критичні періоди 

саме він ставить ультиматум: або винаходь – або помри; одні групи 

вимирали, інші ж винаходили – винахід нових і поліпшення старих 

способів видобутку продовольства і постачання ним населення були та 

залишаються функцією, одною з незалежних змінних, і саме голод або 

його загроза примушують людей бути працелюбними і винахідливими. 

При цьому П. Сорокін розподіляв дефіцитне голодування на два типи: 

абсолютне та відносне (кількісне і якісне) [12, с. 12, 249, 252, 256, 258]. 

Аристотель зазначав, що єдине в сутності своїй є перш за все 

деяка міра, головним чином для кількості, потім для якості; а мірою 

воно буде, якщо воно неподільне – в одному випадку по кількості, в 

іншому – за якістю, а тому якості і кількості не існують окремо, вони 

суть множини [14, с. 255, 356]. Тобто, проблеми продовольчої безпеки 

повинні розглядатися у аспектах якості і кількості харчових продуктів.  

Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.) у статті 25 п. 1 

зазначає, що кожна людина має право на такий життєвий рівень, 

включаючи їжу, який є необхідним для підтримання здоров'я і 

добробуту її самої та її сім'ї. Аналогічне положення містить й стаття 48 

Конституції України. Загальна декларація про ліквідацію голоду і 

недоїдання (ООН, 1974 р.) вказує на те, що загальною задачею усіх 

країн є встановлення системи всесвітньої продовольчої безпеки. На це 

вказують й положення Декларації Всесвітнього саміту з продовольчої 

безпеки (2009 р.). Статут ВООЗ (1946 р.) орієнтує країни-члени на 

сприяння поліпшенню харчування і на розповсюдження міжнародних 

стандартів для харчових продуктів. Глобальна стратегія ВООЗ вказує, 

що фактори ризику тісно пов`язані із загальним раціоном харчування. 
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Статут ФАО ООН спрямовує увагу країн-членів на підвищення 

рівня харчування населення, яке знаходяться під їхньою юрисдикцією. 

В Україні у 2004 р. затверджена Концепція поліпшення продовольчого 

забезпечення та якості харчування населення, де визнано, що фактичне 

споживання її населенням біологічно цінних продуктів ще залишається 

нижче фізіологічних норм. І це у ситуації, коли нераціональне та 

незбалансоване харчування, як вказує Концепція Загальнодержавної 

цільової соціальної програми ―Здорова нація‖ (2008 р.), стає одним із 

найважливіших факторів ризику виникнення цілого ряду захворювань.  

Що стосується кількісних характеристик забезпечення людини 

харчовими продуктами, примірну норму визначає ФАО ООН – 2400-

2500 ккал на день, недоїдання – нижче 1800 ккал, а виразний голод – 

після досягнення ―критичної відмітки‖ в 1000 ккал на день. Реальність 

України така, що кількісне споживання їжі знаходиться приблизно на 

рівні „бідності‖, але при цьому споживання м'яса та риби зменшилося 

після 1990 р. в 2-2,4 рази, а плодів, ягід і винограду – в 2,1 рази. Отже, 

структура споживання їжі населенням України якісно погіршилася.  

Слід зазначити, що історично проблеми продовольчої безпеки 

розглядалися переважно у контексті зростання виробництва продукції 

сільського господарства. Але з 70-х рр. XX ст. розгорнулася діяльність 

Римського клубу, який проголосив Концепцію сталого розвитку, тобто 

курс на гармонізацію людини, екології і економіки як орієнтира для 

подолання ризиків виходу за „межі зростання‖ виробництва продукції.  

На проблеми, пов`язані із „хімізацією‖ сільського господарства 

вказував Ю. Лібіх (розумне аграрне виробництво передбачає, що для 

здобуття високих урожаїв треба збільшувати в ґрунті суму речовин, 

що діють, за допомогою яких отримується продукція) [15, с. 102]. Але 

Д. Менделєєв доводив, що поряд з хімічними добривами необхідно 

звертати увагу на гарну обробку ріллі і розвиток скотарства [16, с. 66]. 

На думку У Бека, той образ селянина, що століттями вважався 

„годувальником‖ і що добував із землі „плоди‖, від яких залежало 

життя людей та його продовження, починає перетворюватися на свою 

протилежність, бо сучасне сільське господарство може стати місцем 

кругообігу отрут, які загрожують життю рослин, тварин та людей [17, 

с. 97]. Тому Е. Вайцзеккер та інші учасники Римського клубу висунули 

ідею переведення сільського господарства на біоінтенсивні технології, 

які дозволяють подвоїти чистий дохід без хімічних засобів [18, с. 55]. 

На сьогодні ідеологія сталого розвитку підтримана провідними 

міжнародними організаціями (ООН, ВООЗ, ВТО). Указом Президента 

України (№ 614, 2014 р.) було передбачено запровадження системного 

підходу до реалізації реформ із забезпечення сталого розвитку країни. 
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Одним з чільних елементів сталого розвитку, безумовно, є екологізація 

матеріального виробництва, задекларована у 1991 р Законом України 

№ 1264 „Про охорону навколишнього природного середовища‖. Серед 

напрямів екологізації виробництва важливе місце належить процесам 

виробництва та обігу сільськогосподарської органічної продукції та 

сировини, визначеним Законом України № 425 (2013 р.) згідно з яким 

під час такого виробництва виключені застосування хімічних добрив, 

пестицидів, ГМО, консервантів, передбачені забезпечення збереження 

та відтворення родючості ґрунтів, їх стійкості і біологічного розмаїття.  

Ще Гіппократ вказував, що наші харчові речовини мають бути 

лікувальним засобом, а наші лікувальні засоби мають бути харчовими 

речовинами, і при цьому кожна їжа повинна нести в собі те, чим вона 

приносить користь або шкодить, де дії одного елементу їжі є більш 

очевидні, іншого – більш приховані. Тобто, відсутність хімічного та 

біологічного забруднення продовольства не у повній мірі відповідають 

вимогам сталого розвитку аграрного сектору, враховуючи ще й ризики 

мікроелементозів людини – її захворювань через надлишок, дефіцит 

або дисбаланс мікроелементів у її організмі (наприклад, у Англії 

вжиток з їжею алюмінію майже в 20 разів менше, ніж в США, літію – 

майже в 12 разів, торія – в 60 разів) [19, с. 9, 31]. Індустріалізація 

сільського господарства, за даними В.В. Власенко, обумовила суттєве 

зниження харчової цінності багатьох рослинних продуктів. Так, вміст 

мікроелементів у рослинних продуктах харчування за період з початку 

та на кінець ХХ ст. становить по різних позиціях від 60 до 99,5 %; на 

початку ХХ ст. люди одержували добову дозу заліза з двох яблук 

середньої величини, наприкінці – більше ніж з 50 яблук [20, с. 13-14].  

Досліджуючи „географію голоду‖, Ж. де Кастро вказував, що ця 

дисципліна займається тим, чого людина не зробила, тими завданнями, 

для виконання яких у неї не вистачило знань або волі, вона вивчає 

географічні можливості, якими людина не скористалася, і сприятливі 

випадки, які вона упустила; отже, це географія не людських досягнень, 

а людської бідності і страждань; при цьому набагато поширенішим і 

шкідливішим „прихованим‖ голодуванням, яке із-за недоліку в їжі 

ряду необхідних живильних речовин прирікає цілі групи населення на 

повільну смерть з голоду, хоча вони і їдять щодня. Ж. де Кастро також 

наводить результати досліджень Д. Бойд-Орра дійсного продовольчого 

положення Англії у 1936 г., якими було встановлено, що близько 50 % 

її населення страждає від недоїдання: де у 10 % – це люди з найбільш 

низькими доходами – в їх їжі бракувало всіх найважливіших елементів 

харчування; у 20 % – це люди з дещо вищими доходами – їх їжа була 

достатньою по кількості, але відрізнялася відсутністю різних основних 
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елементів харчування; і у 20 % – це люди, відчували на собі дефіцит 

тільки деяких специфічних інгредієнтів харчування [21, с. 29, 52, 299].  

На важливість ідеального (збалансованого) харчування людини 

в світлі відповідної теорії у контексті виробництва харчів вказували Р. 

Штайнер (коли мова йде про продукти харчування, треба враховувати 

їх дійсну споживну цінність, а також й те, як взагалі технологічно 

отримують ці продукти) [22, с. 107-108, 175], Р. Хаушка (перше місце в 

білковому харчуванні людини на сьогодні займає тваринна субстанція: 

молоко, яйця, м'ясо) [23, с. 72], а також і дослідники – їх послідовники.  

Висновок. Виробництво та обіг в Україні сільськогосподарської 

органічної продукції та сировини має бути узгоджені із формуванням 

системи передумов переведення галузі на засади сталого її розвитку, 

де особлива увага повинна приділятися аспектам якості усіх складових 

даного розвитку, тобто гармонійності людини, природи та економіки. 
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ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 

 

Є. М. Данкевич д. е. н., директор НІІ екології та лісу,  

В. Є. Данкевич к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД, окторант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Стрімке зростання потреб суспільства спонукає до 

інтенсифікації виробничої діяльності, зокрема сільськогосподарської, 

що досить часто супроводжується погіршенням екологічного стану 
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природних ресурсів, залучених в аграрне виробництво, зниженням 

родючості ґрунтів та якості сільськогосподарської продукції, 

посиленням інтегрального екодеструктивного впливу на довкілля. 

Характерними тенденціями останнього часу є екстенсивний 

метод ведення сільського господарства, збільшення залучення земель 

до обробітку, недосконалі техніка і технологія обробітку землі та 

виробництва сільськогосподарської продукції, нехтування науково-

обґрунтованих систем ведення землеробства і, зокрема, недотримання 

сівозмін, внесення недостатньої кількості органічних добрив, 

недосконала система використання і внесення мінеральних добрив та 

невиконання природоохоронних заходів.  

В умовах зростаючого попиту на продукти харчування у світі і 

глобалізації аграрних ринків в сільському господарстві України, 

розпочалися процеси концентрації капіталу та формування на цій 

основі агрохолдингів, проте останні не завжди дотримуються науково-

обґрунтованих норм ведення господарської діяльності, із-за чого 

завдається значний вплив на навколишнє середовище.  Особливо дані 

процеси характерні для Полісся України. 

Рівень розораності сільськогосподарських угідь на Поліссі є 

найвищим показником серед аналогічних показників розвинутих 

європейських країн. Ерозійні процеси поширені на 104,8 тис. га угідь 

[7]. Трансформації у виробничій структурі сільськогосподарських 

підприємств суттєво вплинули на освоєння земель. Наразі 

використання земельного фонду сільськогосподарського призначення 

у природній зоні Полісся є нераціональним і екологічно 

незбалансованим. Співвідношення, яке склалося між орними землями 

й іншими видами угідь, як з екологічної, так і з економічної точки 

зору, є незадовільним.  

У досліджуваному регіоні розораність агроландшафту 

коливається в межах 50–70 %, що майже в 2 рази перевищує її 

екологічно обґрунтований показник. Як наслідок, маємо підвищений 

рівень антропогенного навантаження на довкілля, що зумовлює 

поширення деградації ґрунтового покриву. Понад 25 % земель змиті, 

33 % – пошкоджені водною ерозією, 11–25 % зрошуваних земель 

засолені, 30 % ґрунтів кислі, 52 % земель дефляційно небезпечні [8]. 

Причинами ситуації, що склалася у сільському господарстві, є: 

запровадження монокультури, виснаження ґрунту, збільшення 

хімізації виробництва, недотримання науково обґрунтованих 

технологій виробництва.  

Екстенсивне ведення господарювання, нераціональне 

використання земель та висока розораність угідь призвели до 
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зниження родючості ґрунтів та їх деградації. За 50 років ґрунти 

Полісся України втратили майже 25 % гумусу. Зростання ж 

антропогенного навантаження у період реалізації політики 

екстенсифікації сільського господарства не стільки забезпечувало 

досягнення запланованих світових рівнів виробництва продукції, 

скільки знижувало родючість земель.  

Однією з найважливіших причин зниження вмісту гумусу в 

ґрунті є зменшення внесення елементів живлення. Значну роль у 

підвищенні урожайності культур в умовах Полісся відіграють 

органічні, мінеральні добрива та вапнування ґрунтів. Однак, у зв‘язку 

із скрутним економічним становищем більшості виробників продукції, 

значно скоротилося внесення елементів живлення під основні 

культури.  

Мінеральних добрив за останні 10 років вносилося близько 37 % 

до потреби, що суттєво вплинуло на врожайність та якість вирощеної 

продукції. Через скорочення поголів‘я тварин незадовільна ситуація 

склалася з внесенням органічних добрив під сільськогосподарські 

культури [9]. Якщо така тенденція до зменшення гумусу в ґрунтах 

зберігатиметься і надалі, то в недалекому майбутньому Україна може 

опинитися на порозі гумусового голоду – великої екологічної 

катастрофи, і тоді вже ніякі агротехнічні, меліоративні, 

природоохоронні та організаційно-господарські заходи не зможуть 

відновити агротехнічний потенціал українського чорнозему. 

Постає необхідність пошуку альтернативних шляхів збереження 

родючості ґрунту та поповнення його поживними елементами за 

рахунок удосконалення виробничої структури з урахуванням 

спеціалізації господарства; насичення сівозмін бобовими і 

зернобобовими високобілковими культурами; поліпшення системи 

удобрення за рахунок сидератів, сапропелю, біогумусу, органічних 

решток сільськогосподарських культур; проведення заходів щодо 

збереження і відтворення родючості ґрунтів; запровадження 

органічного виробництва.  

Біологізація господарського процесу на Поліссі повинна 

здійснюватися через систему виробництва сільськогосподарської 

продукції, яка забороняє або в значній мірі обмежує використання 

синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів росту та 

харчових добавок до кормів при відгодівлі тварин. Така система при 

можливості повинна максимально базуватися на сівозмінах, 

використанні рослинних решток, гною та компостів, бобових трав, 

органічних відходів виробництва, мінеральної сировини, біологічних 

засобах боротьби із шкідниками з метою підвищення родючості та 
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покращення структури ґрунтів, забезпечення повноцінного живлення 

рослин та боротьби з бур‘янами і різноманітними шкідниками 

сільськогосподарських культур [5]. Перспективним в умовах Полісся є 

запровадження органічного землеробства. 

Ідея органічного виробництва популярна в багатьох регіонах 

України і поступово набуває поширення в Україні. Все більше людей 

починають звертати увагу не тільки на ціну, а і на якісні 

характеристики продуктів харчування. Споживачі готові платити 

більше за безпечну продукцію, адже традиційне ведення сільського 

господарства передбачає використання великої кількості хімічних 

речовин, що негативно впливають на довкілля та здоров‘я людини. 

Згідно із світовими стандартами, органічним вважається 

землеробство, у якому не використовуються синтетичні хімікати, яке 

передбачає мінімальну оранку ґрунту та не застосовує генетично-

модифікованих організмів. Принципами органічного землеробства є 

наступні: обробіток ґрунту за допомогою поверхневого рихлення на 

глибину не більше 5 см; не застосування хімічних добрив та 

пестицидів при виробництві; науково обґрунтоване використання 

сівозмін; посів сидератів; широке застосування рослинних рештків та 

органічних відходів переробних підприємств. В основі органічного 

землеробства є фактично повернення першоджерел ведення сільського 

господарства, результатом якого є підвищення природної біологічної 

активності у ґрунті, відновлення балансу поживних речовин, зростання 

кількості гумусу, нормалізації роботи живих організмів [6].  

Станом на початок 2014 р. в Україні статус органічного 

отримало 171 господарство, при цьому загальна площа земель під 

органічним виробництвом становила 380 тис. га, що дозволило Україні 

за цим показником посісти 16 місце в світі серед більш ніж 100 країн. 

Більшість органічних господарств розташовані в Одеській, 

Херсонській, Чернівецькій, Тернопільській та Полтавській 

областях [1,2].  

Перспективи розвитку органічного сектору в Україні пов‘язані з 

експортною привабливістю завдяки сусідству з ринком ЄС, який є 

другим світовим ринком споживання органічних продуктів. 

Незважаючи на труднощі, органічний рух в Україні поступово набирає 

силу і завойовує популярність, як у споживачів, так і у виробників 

екологічної продукції. Понад 200 вітчизняних виробників працюють за 

системою органік [10]. Важливий фактор, це – те, що в Україні вдалося 

налагодити систему сертифікації органічної продукції за 

міжнародними стандартами. 

Полісся України входить до одного з чотирьох регіонів, де 
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ґрунти ще не забруднені до небезпечних меж і де можливе 

вирощування екологічно чистої продукції на рівні найсуворіших 

світових стандартів. В основному органічне виробництво представлено 

вирощуванням органічного зерна, що здійснюється за кошти 

інтегрованих компаній та експортується за кордон [4]. Слід відмітити, 

що найбільші площі, на яких ведеться виробництво за органічною 

технологією належать житу. Причинами цього є те, що культура є 

традиційною для зони Полісся, вона не потребує внесення  значної 

кількості добрив та є пристосованою до місцевих ґрунтово-

кліматичних умов. 

Висновки.  

Починаючи з 70-80-х років минулого сторіччя на Поліссі, як і в 

цілому по Україні, широко запроваджувалися індустріальні методи 

ведення сільського господарства, що забезпечило значне зростання 

обсягів виробництва продукції. Однак, така індустріалізація аграрного 

сектору супроводжувалася посиленням антропогенного тиску на 

довкілля, вичерпанням природних ресурсів, зниженням родючості 

ґрунтів, зникненням малих річок, забрудненням навколишнього 

середовища токсичними речовинами. До цього додалися проблеми, 

пов‘язані з чорнобильською трагедією. Необхідною передумовою 

вирішення зазначених проблем є екологізація виробництва. 

Процес екологізації сільськогосподарського виробництва 

передбачає застосування альтернативних систем господарювання. В 

основі впровадження альтернативних методів лежать агроекологічні 

принципи, згідно з якими сільськогосподарське підприємство 

розглядається як еколого-економічна система, що базується на 

раціональних і екологічно обґрунтованих методах виробництва, 

забезпечуючи якість продукції й сировини, ефективність виробництва, 

а також мінімальний вплив на навколишнє середовище та ефективність 

виробництва. 

Активізація забезпечення екологічної спрямованості аграрного 

виробництва вимагає диверсифікації шляхів щодо нарощування темпів 

виробництва екологічно чистої продукції, застосування 

екологобезпечних й енергозберігаючих технологій в сільському 

господарстві, широкого впровадження інноваційних розробок, здатних 

мінімізувати негативний вплив виробництва та переробки продукції на 

навколишнє середовище. Вирішення поставлених завдань можливе за 

допомогою екологізації сільськогосподарського виробництва, яке 

допоможе забезпечити відтворення родючості ґрунту, створити умови 

для раціонального використання землі і виробництва екологічної 

продукції.  
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Основними еколого-економічними підходами щодо 

раціонального використання, відтворення та охорони земель 

сільськогосподарського призначення повинні бути: пріоритетність 

екологічних критеріїв і показників над економічними в земельних 

відносинах; переважання довгострокових соціально-економічних 

програм та підходів над короткотерміновими потребами; 

комплексність у розв‘язанні екологічних проблем і завдань із 

рекультивації порушених земель; інвестування у відновлення 

родючості сільськогосподарських земель; інтеграція й 

взаємоузгодження природо ресурсної та матеріально-технічної 

складових загального ресурсно-виробничого потенціалу аграрного 

сектора; системність у розв‘язанні екологічних проблем 

агропромислового комплексу; платність за використання  

сільськогосподарських угідь, включаючи штрафні санкції за їхнє 

забруднення; запроваджувати органічне землеробство. 
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Формування та активізація розвитку у світовій економіці такого 

явища як глобалізація набуло характеру об‘єктивного закономірного 

процесу, що підтверджується інтенсивним залученням у всесвітні 

зв‘язки економічних, соціальних, політичних, культурних та, зокрема 

екологічних відносин. Екологічна складова глобалізації, насамперед, 

пов‘язана із забезпеченням високого рівня якості життя та здоров‘я 

населення за умов збереження природних систем і підтримки 

природної рівноваги навколишнього середовища. З цією метою усі 

країни світу мають формувати та реалізовувати єдину екологічну 

політику, спрямовану на раціональне використання природних 

ресурсів, впровадження жорсткого екологічного контролю в сфері 

природокористування, переорієнтацію у соціально-економічному 

розвитку всіх інституцій держави на пріоритетність стандартів якості 

навколишнього середовища.  

Глобальний характер екологічної проблеми є відображенням 

всеохоплюючого розвитку інноваційних та інформаційних технологій, 

які змінюють картину сучасного світу у бік прогресу. Водночас, 

посилюються негативний вплив природних викликів, пов‘язаних із 

кліматичними змінами, забрудненням геосфери, втратами 

біорізноманіття, знищенням лісів, деградацією земель і водних 

ресурсів, потерпання землі від опустелювання тощо. Напруженість 

екологічної ситуації посилюється й іншими змінами, а саме 

зростанням чисельності населення планети. 
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Прогнози щодо чисельності населення світу демонструють 

стійку тенденцію його збільшення у 2050 р.  до більш, як 9 млрд чол. 

Виробництво продовольства в світі, як наслідок, зросте на 70 %, в 

країнах, що розвиваються на 100% [2] при посиленому навантаженні 

на земельні, водні та інші види природних ресурсів.  Галузь  сільського 

господарства при цьому відіграватиме роль економічного базису у 

виробництві продуктів харчування та наданні екологічних послуг, 

оскільки до цього часу щорічна потреба тільки у зернових сягатиме  1 

млрд т, у продукції тваринництва – 200 млн т. [4], зростання попиту на 

м'ясні продукти  складатиме 2,5-3%, на цукор – 2,5% щорічно. 

Причому Україна увійшла у групу країн, поряд з Індією, Китаєм та 

Росією, де темпи зростання виробництва продовольства перевищать 

20% [2 ].  

Сценарій формування світового ринку продовольства у 

найближчому десятиріччі визначатиметься відповідно до 

―Сільськогосподарського прогнозу‖ ОЕСР-ФАО на 2015-2024 рр. 

Прогноз вказує на збереження частки сільськогосподарської продукції 

у світовому виробництві і споживанні при одночасному зростанні 

доходів. що сприятиме розширенню раціону харчування населення за 

рахунок збільшення продуктів тваринного походження, зокрема м'яса 

та молочних продуктів [2]. По мірі зростання доходів населення, 

розвитку урбанізації, збереженні ролі аграрного сектору у виробництві 

агропродовольчої продукції, у досліджуваному горизонті 

набуватимуть виключну популярність продукція та процеси, пов'язані 

з безпечністю, якістю, екологічністю, турботою про умови 

вирощування тварин (animal welfare) тощо. Відповідно, очікується  

стрімкий розвиток відносно недешевих, ―нішових‖ ринків екологічно 

чистого продовольства, зокрема ринку органічних продуктів 

харчування.  

Органічне виробництво вже доволі відома в світі, сучасна і 

перспективна форма господарюванні та інноваційний сегмент галузі 

сільського господарства. У порівнянні з іншими секторами світової й 

національної економіки та, враховуючи прагнення населення до 

здорового, безпечного і повноцінного  харчування, ринок органічної 

продукції зробив різкий ―стрибок‖ за останнє десятиріччя. Впродовж 

цього періоду сформувався єдиний теоретико-методологічний підхід 

до поняття ―органічне виробництво‖, у якому відображені як 

технолого-екологічні і природоохоронні, так і ринкові (економічні) 

імперативи ідентифікації даного виду виробництва. Отже, органічне 

виробництво – це метод виробництво продукції, який на відміну від 

традиційних, передбачає вирощування та переробку 
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сільськогосподарської продукції у відповідності до чітко встановлених 

світових екостандартів, які розробляються на державному рівні 

(сертифікованими інституціями) із забороною використання хімічних 

та синтетичних домішок, пестицидів, гормонів, антибіотиків, 

синтетичних речовин, ГМО та інших компонентів хімічного 

походження.  

Попит на органічну продукцію переважно у всіх країнах світу 

динамічно зростає. Загальна площі земель під органічне сільське 

господарство сягає 43,7 млн га. Практично на всіх континентах світу 

активізувався ―органічний рух‖, що підтверджує набуття даним видом 

виробництва глобального характеру. Аналіз стану виробництва 

органічної продукції дозволяє сформувати рейтинг континентів та 

частин світу за відповідними показниками: Австралія і Океанія (17,3 

млн га, або 40% світових площ), Європа (11,6 млн га, або 27%); 

Латинська Америка (6,8 млн га, або 7%),  

Азія (3,6 млн га. 8 %), Африка (1,3 млн га, або 3% світових 

площ). У світи визначилися країни-лідери з розповсюдження 

органічного виробництва:: Австралія, Аргентина та США [5, с. 24]. На 

органічне сільське господарство в країнах-членах ЄС припадає 4,3% 

площі сільськогосподарських угідь, що складає 7700000 га. Найбільша 

питома вага органічних земель в ЄС – 1100000 га зосереджена в такій 

країні, як Іспанія [1]. В останні роки країни-члени ЄС значно 

наростили темпи імпорту органічних продуктів, оскільки обсяги 

внутрішнього ринку вже не задовольняють зростаючий попит 

споживачів. Обсяг сегменту органічного ринку в Україні у вартісному 

виразі також суттєво зріс, принаймні більше, ніж у 20 разів за період 

2008-2014 рр. [3]. Таким чином мають місце усі передумови 

стверджувати про початок нового етапу у розвитку органічного 

виробництва та його глобальний характер. Найголовнішими з них  

можна вважати такі: 

 багатовікові сільськогосподарські традиції; 

 значні запаси сільськогосподарських земель в світі; 

 інтеграція дій населення, держави та приватного бізнесу в 

організації і розвитку виробництва екопродукції; 

 державна підтримка органічного виробництва; 

 розширення каналів та ринків збуту органічної продукції; 

 наближення  термінології та маркування органічних продуктів 

до єдиних світових стандартів; 

 перехід від стихійно функціонуючого товарного ринку до 

умов нормативно-правового, соціально орієнтованого, 

високоорганізованого, сертифікованого ринку органічної продукції; 
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 збільшення мережі сертифікованих організацій, що 

здійснюють інспекційний контроль за діяльністю біовиробників; 

 інформаційна мотивація до вживання і використання 

органічної продукції тощо. 

Глобалізація органічного виробництва – це еволюційно 

сформований на наднаціональному рівні етап соціально-економічних 

відносин з приводу реалізації екологічних та природоохоронних 

методів вирощування, агровиробництва, збуту та просування 

натуральної продукції в умовах та з врахуванням потреб світового 

ринку. Глобалізація приводить до ―економічної транспарентності‖ 

кордонів руху органічної продукції, що є її ключовою рисою  

розвитку.  

Проблеми, які виникають у зв'язку із новими можливостями 

такого соціально-економічного феномену, як глобалізація органічного 

виробництва, вимагають розробки стратегії адаптації до них 

громадянського суспільства через створення суспільних інституцій, 

формування високого рівня культури ековиробництва та споживання і 

також відповідної свідомості населення. Стратегія, пов'язана з 

майбутнім формуванням та функціонуванням ринку органічної 

продукції природно має враховувати не лише переваги, але й 

загальносвітові виклики, які перешкоджають повноцінній участі 

суб'єктів виробництва у ринкових відносинах (табл.).  

Разом з тим, проблеми чи, навпаки, виклики стимулюють до 

нових можливостей набуття виробниками статусу повноправного 

учасника ринку органічної продукції. Глобальна суперечність 

сегменту органічного ринку полягає у тому, що ціна продукції, яка 

отримана за комплексом екостандартів на 50-70% більша, ніж  на 

продукцію, що вирощується і виробляється за традиційними 

технологіями, хоча її собівартість дещо нижча. Гальмівним чинником 

адаптації України до глобальних змін та нових підходів щодо 

органічного виробництва залишається відсутність міжгалузевого 

зв'язку між рослинництвом і тваринництвом. Як правило, це 

пояснюється недостатньою розвиненістю галузі тваринництва з позиції 

безпосереднього та незамінного постачальника органічних добрив. До 

інших перешкод слід віднести й нерозуміння сутності поняття 

―органічне виробництво‖ серед окремих потенційних споживачів, що 

свідчить про слабкість соціальної реклами та недостатність державної 

підтримки цього найважливішого напряму виробництва. 
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Таблиця 1 

Переваги та виклики розвитку органічного виробництва 

в умовах глобалізації 

 

Переваги Виклики 

диверсифікація сільськогоспо-

дарського виробництва на 

інноваційних засадах: удоско-

налення агротехнологій, менед-

жменту, маркетингових 

прийомів; 

збільшення оброблених площ 

сільськогосподарських земель, 

зростання тиску на природні 

ресурси, забруднення ґрунтів у 

світовому масштабі; 

лібералізація зовнішньоеко-

номічних відносин та 

використання преференцій у ре-

жимі торгівлі в межах дії Угоди 

про Зону вільної торгівлі 

Україна - ЄС; 

посилення конкуренції на 

світовому ринку органічного 

виробництва як наслідок 

переорієнтації експорту на 

продукцію з високою доданою 

вартістю; 

досягнення гарантії 

продовольчої безпеки в умовах 

відкритості ринків; 

стійкість попиту та зростання 

світових цін на органічну 

продукцію; 

забезпечення багатофункціо-

нальності сільського 

господарства з врахуванням 

балансу вироб-ництва, 

споживання та експорту 

органічної продукції; 

підвищення вимог до стандартів 

виробництва органічної 

продукції з боку СОТ, ЄС та 

інших світових організацій і 

міждержавних об'єднань; 

набуття та удосконалення рівня 

знань і професійної підготовки 

серед біовиробників сільсько-

господарської продукції; 

переорієнтація світових інс-

титутів на впровадження систем-

ного підходу розвитку 

органічних господарств; 

організація та всебічне 

розповсюдження громадського 

контролю за процесом вироб-

ництва органічної продукції. 

зміни споживчих вподобань 

населення у виборі натуральних 

продуктів харчування на користь 

здорового образу життя. 

 

Разом з цим, поступово складаються усі соціально-економічні 

підстави вважати пріоритетним натуральний тренд органічного 

виробництва. Ілюстрацією оптимістичних намірів його глобального 

розвитку є об'єднання, координація та інтенсивність зусиль усіх 

зацікавлених сторін: від просто виробника до масового споживача 

органічного продукту. 
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В последнее время всѐ больше внимания уделяется вопросам 

формирования в России инновационной экономики, что совершенно 

справедливо, т.к. это позволит уменьшить зависимость уровня и 

темпов социально-экономического развития страны от получаемых 

доходов вследствие экспорта сырьевых ресурсов. Важно также и то, 

что в результате этого улучшится имидж России, которую пока ещѐ 

нередко отождествляют с сырьевым придатком капиталистического 

мира. Таким образом, в целом мировой опыт действительно 

свидетельствует о том, что рост инвестиций в инновационные сферы 

экономики способствует ускоренному развитию 
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ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/ak542e/ak542e 06.pdf
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народнохозяйственного комплекса страны и повышению среднего 

уровня жизни. 

Однако это только в целом, а в каждом конкретном случае 

вложение инвестиций в инновационные сектора далеко не всегда 

способствует росту прибыли и доходов – так, в фундаментальной 

науке известно немало случаев, когда вложение средств не только не 

окупалось, но и приводило к негативным результатам. Кстати, 

руководство России в последнее время нередко критикует различные 

ведомства и организации в связи с тем, что существенные инвестиции 

в создание нанотехнологий пока ещѐ не дают ожидаемого результата. 

В этой связи совершенно справедлива постановка вопроса о том, 

насколько эффективны те или иные инвестиции и инновации. 

Однако, на наш взгляд, в современных условиях этого 

недостаточно и кроме осуществления социально-экономической 

оценки эффективности инвестиций и инноваций необходимо 

осуществлять оценку последствий внедрения инвестиций и инноваций 

с точки зрения их влияния на усиление процессов интенсификации 

общественного воспроизводства. В этой связи нами предлагается 

выделять инвестиции и инновации интенсивного или экстенсивного 

типов в зависимости от того, способствуют ли результаты их 

внедрения соответственно интенсификации или, наоборот, процессу 

экстенсификации [1]. Важно также в общей структуре инвестиций и 

инноваций выделять удельный вес, долю каждой из этих двух групп. 

Целесообразность осуществления такого рода классификации 

инвестиций и инноваций во многом объясняется тем обстоятельством, 

что в последнее время существенно возросла актуальность 

использования интенсивных методов хозяйствования. Прежде всего, 

это связано с демографическим кризисом последних лет. В этой связи 

осуществление мероприятий трудосберегающего направления 

интенсификации представляется весьма своевременным и 

эффективным. 

В других странах могут быть актуальными и иные направления 

интенсификации. Так, например, в среднеазиатских странах СНГ – 

Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Киргизии исключительно 

важным являются водосберегающее направление интенсификации 

общественного производства. В Японии, где сравнительно немного 

крупных месторождений природных ресурсов, весьма актуально 

материалосберегающее направление интенсификации, здесь же в связи 

с крайне ограниченным характером земельных ресурсов большое 

значение имеет также землесберегающее направление 

интенсификации. В большинстве стран мира весьма актуально энерго- 
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и фондосберегающее направления. 

Более того, даже в разных регионах одной и той же страны 

актуальными могут быть разные направления интенсификации: на 

Дальнем Востоке и на Севере России большое значение по-прежнему 

(т.е. как и во времена социалистической экономики) имеет 

трудосберегающее направление, в старопромышленных регионах 

Урала - в Свердловской области, Удмуртской Республике, 

Челябинской области – крайне актуально фондосберегающее 

направление интенсификации. В Белгородской области, где на 

высоком уровне развиты металлургическая и горнодобывающая 

отрасли промышленности очень эффективно осуществление 

мероприятий материалосберегающего направления. Таким образом, 

кроме выделения двух групп инвестиций и инноваций, 

способствующих интенсификации или экстенсификации, в первой 

группе целесообразно выделить несколько подгрупп, 

соответствующих разным направлениям интенсификации – трудо -, 

фондо-, материалосберегающему и т.д.в соответствии с региональной, 

отраслевой и структурной спецификой экономики той или иной 

страны. Напомним, что, говоря о процессах экстенсификации и 

интенсификации, имеются в виду два принципиально различающихся 

способа достижения производственной цели. При одном происходит 

количественное увеличение использования ресурса, при втором на 

единицу выпуска продукции при решении производственной задачи 

экономится ресурс. Целесообразно определять поэтому 

интенсификацию производства как реализацию мероприятий, 

имеющих своим результатом экономию стоимости совокупности 

применяемых ресурсов. Ресурсосберегающим направлением 

интенсификации производства является реализация мероприятий, в 

результате которых экономится ресурс, например, живой труд. Таким 

образом, предложенный подход понимания процесса интенсификации 

позволяет говорить и об интенсификации производства, и об 

интенсификации использования отдельных факторов производства, не 

отождествляя эти понятия [2]. 

Таким образом, если существующую функциональную 

зависимость между экономическим результатом (обозначим его Э) от 

использования какого-либо ресурса (обозначим Р) представить в виде 

Э = f (Р), то в случае экстенсивного использования ресурса  его 

увеличение приведѐт к пропорциональному росту экономического 

эффекта, тогда как при интенсивном использовании ресурса его 

увеличение приведѐт к большему росту эффекта. Иначе говоря, если 

имеем два значения ресурса Р1 и Р2 , причѐм Р2 = n Р1 (n – 
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коэффициент пропорциональности), то в случае экстенсивного 

использования ресурса Э2 = n Э1, а в случае интенсивного 

использования Э2  n Э1. Как можно видеть, интенсивное 

использование ресурса (труда, фондов, материалов, воды и пр.) 

обусловлено ростом ресурсоотдачи (производительности труда, 

фондоотдачи, материалоотдачи и т.д.), правда в вышеозначенной 

функциональной зависимости следует учитывать также временной лаг. 

Оценить, относится ли тот или иной инвестиционный ресурс к 

экстенсивному и интенсивному типу также можно на основе 

использования таких показателей, как капиталоотдача 

(капиталоѐмкость) и фондоотдача (фондоемкость), но не только с их 

помощью. Для этого, в частности, можно также использовать 

мультипликатор. В этой связи напомним, что в соответствии с 

макроэкономическим подходом объѐм национального дохода страны 

находится в определѐнной количественной зависимости от общей 

суммы инвестиций и эту связь выражает особый коэффициент – 

мультипликатор, причѐм увеличение национального дохода равно 

приращению общей суммы инвестиций, помноженному на 

мультипликатор (обычно мультипликатор обозначают буквой К). 

Для количественной оценки экстенсивных и интенсивных 

инвестиций мультипликатор следует представить в виде суммы двух 

слагаемых: 

К=Кэкст+ Кинт , где 

Кэкст – характеризует влияние экстенсивных, а Кинт – 

интенсивных инвестиций на национальный доход. Обычно в реальной 

хозяйственной практике используют как экстенсивные, так и 

интенсивные инвестиции, поэтому, как правило, и , и  

больше нуля, но меньше единицы. В маргинальных случаях, когда 

имеет место использование либо только экстенсивных, либо только 

интенсивных инвестиций (что соответствует классическому 

экстенсивному или интенсивному способам общественного 

воспроизводства), либо  соответственно равны единице, 

тогда как  второе соотношение равно нулю. 

Учитывая, что в соответствии с макроэкономической теорией 

величина мультипликатора связана с предельной склонностью к 

потреблению и сбережению, выделение в мультипликаторе двух 

вышеозначенных слагаемых позволит также количественно оценить 

влияние экстенсивных и интенсивных инвестиций на показатели 

предельной склонности к потреблению  и сбережению, а, 
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соответственно и определению оптимальных параметров доли 

потребления и сбережения в национальном доходе, что имеет большое 

значение при разработке эффективной стратегии социально-

экономического развития, т.к. от этого зависит и средний уровень 

жизни населения, и темпы технического перевооружения экономики. 

Целесообразно, на наш взгляд, кроме  общего показателя 

мультипликатора, характеризующего связь объѐма национального 

дохода с общей суммой инвестиций, выделять и так называемые 

частные показатели мультипликатора в соответствии с различными 

направлениями интенсификации общественного воспроизводства. 

Иначе говоря, это означает, что в общем объѐме инвестиций следует 

выделять те, реализация которых приведѐт к более интенсивному 

использованию определѐнного вида ресурсов-энергетических, 

материальных, водных, трудовых и т.д., причѐм в частных показателях 

мультипликатора также необходимо выделять два слагаемых, т.е.  

Кpi = Кpi экст + Кpi инт, где 

Кpi  - частный мультипликатор для i- го вида ресурсов; 

Кpi экст  - показатель, характеризующий влияние на 

национальный доход инвестиций, реализующих экстенсивный вариант  

использования i- го вида ресурсов; 

Кpi инт - показатель, характеризующий влияние на 

национальный доход инвестиций, реализующих интенсивный вариант  

использования i- го вида ресурсов. 

Как и в случае общего мультипликатора, для частных 

показателей мультипликатора величины  и могут 

принимать любые значения в интервале от нуля до единицы, причѐм 

крайние значения этого интервала (т.е. ноль или единицу) они 

принимают, также как и для общего мультипликатора, лишь в случае 

исключительно экстенсивного (т.е. когда используются только 

экстенсивные инвестиции), либо исключительно интенсивного (т.е. 

когда используются только интенсивные инвестиции) способа 

воспроизводства. Для смешанного же способа воспроизводства (т.е. 

когда используются как экстенсивные, так и интенсивные инвестиции 

– случая, наиболее часто встречающегося в хозяйственной практике) 

рассмотренные выше соотношения обязательно будут принимать 

значения, больше нуля, но меньше единицы. 

Говоря о смешанном способе воспроизводства, следует 

уточнять, идѐт ли речь о преимущественно экстенсивном (т.е. когда 

преобладают экстенсивные инвестиции) или же о преимущественно 

интенсивном (т.е. когда преобладают интенсивные инвестиции) 
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способе воспроизводства [3]. Важно учитывать также то, что говоря об 

экстенсивном, интенсивном и смешанном типах воспроизводства, 

всегда следует уточнять, идѐт ли речь о воспроизводстве с учѐтом 

использования всех ресурсов в целом (и лишь только в этом случае, на 

наш взгляд, имеет смысл использовать термин «общественное 

воспроизводство»), либо же речь идѐт об экстенсивном, интенсивном и 

смешанном типах воспроизводства, основанных на использовании 

лишь определѐнного вида ресурсов (или же совокупности некоторых, 

но не всех видов ресурсов). Например, рассматривают же в 

специальной литературе только воспроизводство населения или 

воспроизводство основного капитала – всѐ это подтверждает 

справедливость предложенного нами подхода. Таким образом, 

учитывая, что инвестиционные ресурсы – особый вид ресурсов, 

которые используются в процессе воспроизводства любого другого 

вида ресурсов – трудовых, капитальных, материальных, водных, 

энергетических, природных и т.д., для определения экстенсивных и 

интенсивных инвестиций наряду с показателями фондоотдачи и 

капиталоотдачи целесообразно использовать также показатель 

мультипликатора и его две составляющих. Что касается инноваций, то 

и здесь, на наш взгляд, целесообразно учитывать те социально-

экономические последствия, к которым приводит их внедрение в 

реальную хозяйственную практику и поэтому, подобно инвестициям, 

выделять инновации интенсивного или экстенсивного типов в 

зависимости от того, способствуют ли результаты их внедрения 

соответственно интенсификации  или, наоборот, процессу 

экстенсификации. Кроме этого, целесообразно выделить несколько 

групп инноваций, соответствующих разным направлениям 

интенсификации общественного воспроизводства. 

Выделять разные виды и типы инноваций особенно важно в 

связи с тем обстоятельством, что инновации считаются формой 

реализации НТП, тогда как сам НТП считается важнейшим фактором  

интенсификации общественного воспроизводства. Поэтому 

получается, что инновации вроде как всегда соответствуют процессу 

интенсификации производства, что, однако, не соответствует 

действительности – на самом деле инновации могут способствовать 

как усилению интенсивного характера общественного 

воспроизводства, так и процессу экстенсификации (например, когда 

внедряются недостаточно новые инновации или инновации, внедрение 

которых не способствует экономии какого-либо ресурса). Выделение 

инвестиций и инноваций экстенсивного и интенсивного типов важно 

не только с теоретической, но и с практической точки зрения.  
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Починаючи з кінця XX століття в світі динамічно поширюється 

ідея широкого впровадження органічного виробництва. На думку 

науковців, зміна технологій виробництва з інтенсивних на екологічно 

безпечні, а в подальшому і органічні сприятиме вирішенню 

екологічних та економічних проблем у сільському господарстві та 

поліпшить якість життя людей. Органічне виробництво розглядається 

як система господарювання в основу якої покладено використання 

природних речовин, натуральних методів виробництва. Метою 

останнього є отримання екологічно чистих продуктів, збереження 

навколишнього середовища та біорізноманіття [4]. 

За даними Міжнародної федерації органічного 

сільськогосподарського руху (IFOAM) розмір світового органічного 

ринку складає 62,9 млрд дол. США, за прогнозами, в 2020 р. він може 

досягнути 200–250 млрд дол. США. Як зазначають Н.Ю. Буга та І.Г. 

Яненкова протягом останніх років Україна зайняла 21-ше місце у 

рейтингу країн-виробників органічної продукції. Частка 

сертифікованих органічних площ у загальному обсягу 

сільськогосподарських угідь України складає близько 1,1%. Крім того 

Україна займає перше місце в східноєвропейському регіоні щодо 

сертифікованої площі органічної ріллі та спеціалізується на 

виробництві зернових, зернобобових і олійних культур [1].  

Безперечно органічне сільське господарство є перспективним 

для України, зокрема через наявність органічно чистих земель 
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сільськогосподарського призначення. Такі землі є наслідком 

недовнесення мінеральних добрив та засобів захисту рослин в силу 

тотального зубожіння більшості виробників сільськогосподарської 

продукції. Тому, на думку науковців, саме виробництво органічної 

продукції дає можливість виробляти продукцію і реалізовувати її за 

цінами, що забезпечують отримання прибутку прийнятного для 

розвитку аграрних господарств.  

За дослідженнями вчених [1, 5, 6] в Україні є близько 8 млн га 

екологічно чистих чорноземних земель, які охоплюють наступні 

регіони: 

- Північно-Полтавський регіон, що включає більшу частину 

Полтавської області (за виключенням районів, які прилягають до міст 

Кременчука та Комсомольська), північно-західні райони Харківської 

області, південно-східні райони Сумської області, південно-східний 

регіон Чернігівської області, західні райони Київської і Черкаської 

областей (лівобережна частина);  

- Вінницько-Прикарпатський, розміром близько 100 км 

завширшки, починаючи від м. Попільня Житомирської області до 

півночі Вінницької області у напрямку до м. Львів;  

- Південно-Подільський, що включає невелику південно-східну 

частину Вінницької області, незначну південно-західну частину 

Кіровоградщини, північ Миколаївщини і північну половину Одеської 

області; 

- Північної-Східно-Луганський, який включає Міловський і 

Новопсківський райони Луганської області. 

Водночас кожна область України має земельні масиви придатні 

для виробництва не лише екологічно безпечних, а і органічних 

продуктів але встановлення даних районів потребує додаткових 

досліджень. Підтвердженням цього є те, що сертифіковане 

виробництво органічної продукції ведеться у всіх областях України. 

Звісно органічне виробництво не являє собою повернення до 

технологій минулого століття, оскільки розвиток органічного 

виробництва, а як наслідок і органік-орієнтованої моделі аграрного 

сектору, неможливий без сучасних наукових досягнень в селекції 

рослин і тварин, ветеринарній медицині, біотехнологіях. Наприклад, 

створення екологічно безпечних промислових біотехнологій 

потребують наявність точного обладнання, років ретельних 

досліджень, численних дослідів, щоб з часом використовувати їх у 

виробництві [1, 6]. 

Лімітуючим фактором, для розвитку органік-орієнтованої 

моделі аграрного сектору є земельно-ресурсний потенціал. Так, 



 341 

розорювання чорноземів і їхнє нищівне використання протягом 

тривалого часу призвели до негативних змін у їх структурі та 

порушили природне відтворення. Як стверджують вчені-агрономи це є 

причиною зменшення рівня відновлення гумусу, вивільнення 

біофільних елементів, зв‘язаних у рослинній і тваринній біомасах і 

гумусі ґрунту. Таким чином, чорноземи втрачають хімічно зв‘язану 

енергію в гумусі, агрегованість і шпаруватість, які є важливими для 

збереження їх родючості [3, 5]. 

Розорювання та тривалий обробіток ведуть до поступової 

деградації чорноземів. Розораність чорноземів лісостепу України 

становить 85%, а степу – 83%. На сьогодні розораність ґрунтів в 

Україні становить 53,8%, що, в свою чергу, сприяє розвиткові 

ерозійних процесів, які вже займають 30% ріллі. Як зазначає Позняк 

С.П. ерозія завдає непоправної шкоди довкіллю і спричиняє значні 

негативні екологічні наслідки. До деградації чорноземів призводить  

нераціональне землеробство, недотримання сівозмін, нехтування 

вирощуванням багаторічних трав, сидератів та недостатнє внесення 

органічних добрив. Протягом ХХ століття вміст гумусу в ґрунтах 

скоротився від 30 до 50 відсотків. Разом з тим істотно підвищився 

вміст токсичних речовин, патогенних мікроорганізмів і шкідників [3].  

Загальновідомо, що основою для відтворення ґрунтової 

родючості є повернення у ґрунт поживних елементів, витрачених на 

формування врожаю. Однак господарювання в Україні ведеться з 

нехтуванням даного принципу. І, як наслідок, отримана диспропорція 

між кількістю синтезованої рослинної маси та біомаси, яка 

повертається у ґрунт. 

Таким чином основою для простого відтворення ґрунтової 

родючості є запровадження біологічної системи землеробства або 

органічного землеробства. За твердженням вчених-агрономів є два 

шляхи відтворення родючості:  

1. Дати можливість землі відпочити та «самоочиститися», що 

вимагає тривалого періоду.  

2. Вносити з мікроорганізмами біологічні препарати, які 

відтворюють родючість ґрунту та сприяють вирощуванню екологічно 

чистих врожаїв. 

Традиційне землеробство в Україні, що розвивалося 

інтенсивним шляхом призвела до негативного впливу на родючість 

ґрунту. На сьогодні проблемою є забезпечення рослин макро- і 

мікроелементами та засобами їх захисту, ґрунту не вистачає органіки, 

внаслідок скорочення тваринництва домогосподарств населення. 

Водночас держава скоротила фінансування заходів зі збереження 
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чорноземних ґрунтів, що включає захист від ерозії, гіпсування, 

реконструкція зрошувальних систем. Така урядова політика сприяє 

поверненню сільськогосподарського виробництва від 

високоінтенсивного до екстенсивного.  

Безперечно за умов, коли середній та малий виробник 

сільськогосподарської продукції поставлений на межу виживання, то 

практично відсутні дії, спрямовані на збереження грунту. На думку 

Добровольської Н.В. недоліком земельної реформи, яка поділила орні 

землі на паї є те, що межі земельних паїв юридично не дозволяють 

створювати контурну організацію території, здійснювати відповідне 

розміщення лісомеліоративних та гідротехнічних заходів, 

впроваджувати заходи з оптимізації землеробства [2]. Також не діє 

система реалізації нормативно-правових актів України, що 

регламентують діяльність у сфері оптимізації землеробства. Відсутні 

законодавчі ініціативи спрямовані на підтримку тих виробників, які 

намагаються зберегти та відновити навколишнє середовище та 

сільськогосподарські угіддя. 

Враховуючи те, що в Україні проголошений курс на 

євроінтеграцію, то слід брати до уваги європейське законодавство яке 

акцентує увагу на системі господарювання, яка спрямована на 

збереження довкілля та природи, і також забезпечує отримання 

органічної продукції. Разом з тим, слід враховувати і людський 

фактор. Сучасна тенденція розвитку аграрного ринку України 

призвела до того, що селянин намагається вижити за будь яку ціну, 

при цьому нехтуючи навіть безпекою майбутніх поколінь. Нажаль 

аграрна політика держави спонукала до превалювання великих 

аграрних підприємств та зернотрейдерів, які диктують прийнятні для 

себе ціни на ринку. Селяни – власники паїв залишилися практично без 

прав пливати на власну частку землі. Мізерний обсяг фінансування 

науки, який здійснюється державою в розмірі 0,3% від ВВП,  лишає 

мешканцям сільських територій лише доступ до традиційних 

технологій, оскільки впровадження нових потребує значних інвестицій 

як в наукову складову так і в технічну, а результат можна очікувати 

переважно в довготривалій перспективі. І ще однією перешкодою у 

впровадженні інновацій є доступ до інформації, так як інститут 

консультування агровиробників в Україні не має тієї сили, що в 

країнах західної Європи. 

Таким чином, органічне виробництво базується на філософії 

виробництва, що спрямована на збереження довкілля та отримання 

продукції, корисної для здоров‘я людини. На жаль сучасні реалії 

показують значну різницю між декларованими державою та 
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закріпленими законодавчо принципами та реаліями аграрної сфери. 

Така ситуація, на наш погляд, може бути вирішена комплексом дій в 

основі якої має лежати нової філософії господарювання та 

економічний ефект. 
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європейський ринок для українського виробника продовольства. До 

того ж Україна має всі можливості для успішного входження в світові 

ланцюги продовольчого забезпечення на інноваційній основі.  В цьому 

сенсі розвиток органічного виробництва може дати гідну відповідь на 

експортний виклик для фермерства України щодо відкриття нових 

ринків в рамках імплементації Угоди з ЄС. 

Водночас, використання сприятливих можливостей для 

розвитку вітчизняного органічного виробництва з виходом і 

закріпленням на європейських ринках ускладнюється тим, що перед 

виробниками ставляться додаткові вимоги до якості продукції, 

належної організації основних та допоміжних виробничих процесів, 

сертифікації сировини тощо. Виробникам органічної продукції часто 

бракує фінансових та інформаційних ресурсів, кваліфікованих 

спеціалістів, часу для приведення всієї документації у відповідність до 

отримання сертифікатів. Саме в таких випадках і проявляється 

важливість підтримки органічного виробництва системою заходів 

державними та недержавними установами, що вже було успішно 

впроваджено в Європейському Союзі. 

Розглянемо детальніше європейську модель сприяння розвитку 

органічного виробництва та визначимо найбільш ефективні 

інструменти, які можна застосувати в Україні. 

Європейська модель органічного виробництва характеризується  

впровадженням інтегрованої стратегії розвитку, дієвою державною 

підтримкою, позитивним ставленням громади, інтересом з боку 

ринкових операторів, що в комплексі формує сприятливе ринкове 

середовище, посиленням стратегічної ролі органічного виробництва в 

рамках загальної політики сільського господарства та налагодженням 

співпраці між органічним сектором (т. з. «органічні плани дій»,  які 

безпосередньо не пов'язані з фінансовими стимулами, але є 

допоміжними факторами, що стимулюють фермерів обрати органічний 

тип виробництва).  

Що ж до фінансової підтримки для органічного сільського 

господарства, вона надається за такими напрямами [1]: 

1. Виділення коштів на поліпшення навколишнього 

середовища та сільської місцевості (сільські програми розвитку 

відповідно до статті 68 Регламенту 73/2009). Крім того, деякі країни 

впроваджують спеціальні фінансові заходи підтримки освоєння 

сільськогосподарських земель в деяких зі своїх регіонів для ведення 

органічного сільського господарства.  Найбільш важливим заходом 

підтримки програм розвитку сільських районів є агроекологічні 

платежі. За винятком Нідерландів і Франції, всі члени ЄС здійснюють 
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субсидіювання екологізації земель для органічного землеробства в 

рамках національних / регіональних агроекологічних схем, щоб 

компенсувати додаткові витрати або упущений дохід в результаті 

органічного управління. 

Середні державні витрати в рамках агроекологічних заходів на 1 

га сертифікованих органічних угідь коливаються від 7 до 314 євро. 

Країни ЄС практикують надання державної допомоги, так званого 

«органічного навантаження» для відшкодування витрат фермерів під 

час конверсійного періоду. Розмір органічної допомоги не є однаковим 

і коливається від 100 до 600 євро/га, що в середньому по ЄС становить  

163 євро за гектар (за винятком Ірландії, Румунії та Англії) [2]. Істотні 

відмінності між державами-членами існують також в розробці і 

застосування критеріїв і вимог, таких як межі оплати, ставок обліку і 

додаткових вимог щодо впровадження органічних стандартів. До того 

ж існує програма додаткової підтримки для органічного тваринництва, 

спрямована на покриття додаткових витрат або упущеного доходу в 

зв'язку із зобов'язаннями в області харчування об'єктів або вільного 

випасу на відкритому повітрі.  

2. Виділення коштів на підвищення 

конкурентоспроможності сільського господарства передбачає 

проведення у 22 країнах або в деяких їх регіонів наступних заходів 

згідно протоколу RDP: 

- фінансова підтримка молодих фермерів у формі грантів на 

фінансування інноваційних проектів. Так, у Чехії, заявки вибираються 

на основі бальної системи, де органічні фермери отримують додаткові 

бали. Більш високий пріоритет надається проектам, пов'язаним з 

органічним сільським господарством в Латвії, Словаччині та на Кіпрі. 

Ярусна схема підтримки використовується в Австрії та Іспанії: 

органічне сільське господарство є одним з критеріїв, щоб дає право на 

отримання преференцій до гранту. У Болгарії, Данії, Угорщині, 

Мальті, Румунії, Іспанії органічне виробництво визначено як цільова 

група отримання грантового фінансування. 

- модернізація сільськогосподарських угідь: у Фландрії 

(Бельгія), Мадейра (Португалія) і Північний Рейн-Вестфалія 

(Німеччина) більше субсидій надається органічним фермерами для 

інвестування в сільськогосподарські угіддя, щоб поліпшити загальну 

продуктивність ферми; в Австрії це обмежується лише сферою 

тваринництва.  

- участь органічних виробників в схемах сертифікації якості 

харчових продуктів. Держави-члени впроваджують різні інструменти 

сприяння проходження сертифікації, спрямованих на зниження витрат 
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органічних фермерів. У деяких країнах покриття частини витрат на 

сертифікацію продукції (Австрія, Бельгія, Кіпр, Естонія, Греція, 

Мальта, Нідерланди, Польща, Португалії, Словенії, більшість регіонів 

Італії та Іспанії, а також в деяких частинах Великобританії) залежить 

від площі екологічно чистих сільськогосподарських угідь. Такі 

доплати можна одержати тільки у разі позитивних результатів 

контролю центром сертифікації, який стежить за дотриманням норм 

екологічного землеробства. 

- інформаційно-пропагандистська діяльність. У деяких 

державах-членах ЄС широко розповсюджені заходи інформаційної 

підтримки: впровадження спеціальних навчальних курсів, фахових 

консультацій, забезпечення професійної підготовки. Для цього 

створюються спеціальні нерядові організації, такі як Дорадчі служби, 

що об‘єднують висококваліфікованих фахівців, спроможних надати 

професійне консалтингове забезпечення конверсії органічного 

господарства. 

3. Покращення якості життя в сільських районах і заохочення 

диверсифікація сільської економіки. Обидва ці заходи спрямовані на 

диверсифікацію сільської економіки за рахунок грантів для 

впровадження або розширення заходів, пов'язаних з поширенням 

надання послуг, продукції, торгівлі і туризму, пов'язаних з екологічно 

чистим органічним виробництвом. Так, у Франції здійснюються 

виплати під час конверсії та технічного обслуговування органічного 

землеробства. 

Держави-члени ЄС також застосовують широкий спектр інших 

національних і регіональних інструментів:  фінансова підтримка 

виробництва, переробки і збуту органічних продуктів, цілий ряд 

комунікативних стратегій, а також підтримка науково-дослідних 

проектів, пов'язаних з органічним землеробством. До них можна 

додати видання інвестиційних посібників, поширення маркетингових 

засобів, підтримка програм навчання, надання послуг консультування. 
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Зіньковська Д.В., аспірант кафедри маркетингу 
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Сучасна економіка характеризується посиленням ролі у 

виробництві процесів інформатизації та соціалізації, а також 

екологізації. Особливо сильний вплив на споживачів, а відповідно й на 

ринок, має екологізація, яка відображається у збільшенні інтересу до 

органічної продукції та її споживання. 

Приріст виробництва органічних харчових продуктів у деяких 

країнах ЄС сягає 10% на рік. При цьому попит на органіку в країнах — 

найбільших її споживачах (Німеччині, Франції, Італії, Швейцарії, 

Австрії) перевищує пропозицію, особливо на біосировину для 

виробництва кормів для органічного тваринництва (сою, кукурудзу 

тощо) [1]. Це говорить про дефіцит цього виду продукції на 

європейському ринку. Таким чином, даний сегмент є перспективним і 

може бути зайнятий українськими товаровиробниками.  

Метою даного дослідження є визначення основних напрямків 

просування органічної продукції українських товаровиробників, 

вивчення маркетингових інструментів, які можуть забезпечити 

утримання вигідних конкурентних позицій на міжнародних ринках, а 

також окреслення основних інституційних засад, необхідних для 

підтримання експорту товарів вітчизняних виробників та зайняття 

цього сегменту на європейському ринку. 

Для розвитку цього напрямку у агропродовольчій сфері, перш за 

все необхідно чітко розуміти, що включає в себе поняття «органічна 

продукція». Федерація органічного руху України трактує цей термін , 

як такі продукти, при виробництві яких: в рослинництві заборонено 

використовувати ядохімікати для боротьби з бур'янами, шкідниками і 

хворобами рослин, а також мінеральні добрива синтетичного 

походження, при цьому захист рослин здійснюється переважно 

препаратами натурального походження, а для живлення ґрунту й 

рослин використовуються органічні добрива; категорично заборонене 

використання генетично модифікованих організмів; в тваринництві 

забороняється застосовувати стимулятори росту, гормони й 

антибіотики, а для лікування тварин використовуються профілактичні 
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засоби й гомеопатичні препарати [2]. 

Агропродовольча сфера України займає значну частку у 

експорті продукції країни, а також має значний експортний потенціал. 

Також слід зазначити, що експорт товарів змінив свій вектор із країн 

СНД на ринок ЄС ( рис.  1) 

 

 
Рис. 1 Частка в експорті продукції  

країн ЄС та СНД [3] 

 

З рисунку видно, що експорт продукції до країн ЄС з 2012 року 

щорічно збільшується. Для того, щоб зайняти вигідну конкуренту 

позицію на європейському ринку, вітчизняним підприємствам 

необхідно знайти свою нішу та забезпечувати споживачів якісною 

продукцією. Необхідно зазначити, що продукція агропродовольчої 

сфери займає важливе місце в експорті України. За результатами 2015 

року, експорт продукції агропромислової сфери склав 28,4 % від 

загального обсягу експортованої продукції. Таким чином розвиток 

даної галузі може бути перспективним, однак необхідно 

вдосконалювати виробництво, щоб досягти відповідного рівня якості, 

а також просувати продукцію українських товаровиробників. 

Окрім цього, одним із можливих шляхів завоювання вигідних 

позицій на європейському ринку є освоєння недостатньо розвинутих 

сегментів. Одним із них може бути органічна продукція, яка є 

достатньо популярною серед європейських споживачів, а ринок, як 

зазначалось вище, має дефіцит даного виду продукції. 

Комплексно оцінити стан справ у сфері органічного 

виробництва в Україні складно у зв‘язку з відсутністю офіційної 

статистичної інформації. За даними Федерації органічного руху, на 

початок 2015 року площа сертифікованих сільськогосподарських 
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угідь, де вирощується органічна продукція, перевищила 400 тис. га, 

сертифіковано також 530 тис. га дикоросів. Україна займає перше 

місце у східноєвропейському регіоні щодо сертифікованої площі 

органічної ріллі. Міністром озвучено, що в нас є близько 8 млн. га 

відносно чистих угідь, потенційно придатних для органічного 

землеробства [1]. Це говорить про те, що українське сільське 

господарство має ресурсний потенціал для забезпечення органічною 

продукцією як власного ринку, так і ринку країн ЄС. Окрім того, це 

дає можливість забезпечити переробну галузь сировиною для 

виробництва органічних харчових продуктів. 

Агрорпродовольча галузь має значний ресурсний потенціал для 

розвитку: достатній обсяг сировини вітчизняних виробників, доступна 

ціна на дану сировину, наявні виробничі потужності. Однак 

незважаючи на дані сприятливі умови для розвитку у напрямку 

експорту органічної продукції на ринок ЄС, існує й ряд несприятливих 

факторів: недостатній рівень якості вітчизняної сировини; деяку 

вітчизняну сировину не можна використовувати для виробництва 

органічної продукції; деякі виробничі потужності не забезпечені 

новітнім технологічним обладнанням; деякі підприємства 

використовують методи обробки сировини, в результаті яких отримана 

продукція є не корисною для здоров‘я людини (наприклад, 

гідрогенізовані жири або як їх називають – транс-жири). 

Окрім модернізації та вдосконалення технологічних процесів на 

підприємствах українських виробників, також необхідним є 

дослідження тенденцій ринку, зовнішніх факторів, які впливають на 

функціонування на ньому, пріоритетів споживачів, наявних 

внутрішніх ресурсів товаровиробників, а також розробка стратегії та 

плану заходів для виходу на даний ринок або ж зі зміцнення позицій 

на ньому (для фірм, які вже реалізують свою продукцію). Для 

досягнення поставлених цілей необхідно обрати правильний 

інструментарій дослідження середовища та взаємодії із ним, 

результатом застосування якого був би комплекс дій із корегування 

цілей, стратегії та діяльності підприємства (виробничої, маркетингової, 

фінансової, управлінської). Таким інструментарієм може бути 

маркетинговий аудит. 

Маркетинговий аудит – це систематичний процес комплексного 

аналізу та об‘єктивної оцінки діяльності підприємства на основі 

сукупності фінансових, соціальних, екологічних і ринкових 

показників, який забезпечує визначення місця фірми на ринку, 

виявлення маркетингових можливостей і слабких сторін фірми, 

формування найбільш ефективної стратегії маркетингу для повного 
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задоволення потреб споживачів, одержання максимального рівня 

прибутку і задоволення суспільних потреб [4, c.15].  

За допомогою проведення маркетингового аудиту на 

вітчизняних підприємствах агропродовольчої сфери можливим є: 

 виявлення можливостей розвитку підприємства на 

європейському ринку та визначення перспектив підприємства у 

сегменті органічної продукції в країнах ЄС; 

 аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища 

функціонування підприємства, які можуть сприяти завоювання 

сегменту органічної продукції або ж навпаки – перешкоджати цьому 

процесу; 

 розрахунок ефективності витрат на заходи із виходу на 

новий сегмент, можливих прибутків; 

 виявлення можливих ризиків при виході на європейський 

ринок органічної продукції. 

Окрім цього, необхідним є правове регулювання та сприяння 

розвитку експортного потенціалу агропродовольчої сфери з боку 

держави. Актуальними та дієвими інституційно- правовими важелями 

можуть бути:  

- нормативне встановлення спеціальних вимог та стандартів 

щодо якості ґрунтів та технологій вирощування сільськогосподарських 

культур, зокрема, заборони використання ГМО, скорочення 

застосування мінеральних добрив, агрохімікатів та пестицидів (Закон 

України "Про безпечність та якість харчових продуктів" від 

23.грудня1997 р., Закон України "Про пестициди і агрохімікати" від 02 

березня 1995 р., тощо) 

 - встановлення вимог щодо сертифікації та маркування 

органічної продукції (Правила обов‘язкової сертифікації харчових 

продуктів, затверджені наказом Державного комітету України по 

стандартизації, метрології та сертифікації від 02 червня 1997 р. за № 

322 і т.д.); 

 - запровадження на законодавчому рівні дієвої системи 

контролю, що полягає у запроваджені розгалуженої системи суб‘єктів 

контролю на усіх етапах виробництва, обігу та реалізації  

продукції [5, c.28]. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки: 

 агропродовольча сфера України має значний потенціал для 

збільшення експорту своєї продукції на європейський ринок. Одним 

із шляхів досягнення цієї мети є освоєння сегменту органічної 

продукції, яка є затребуваною серед європейських споживачів, а її 

пропозиція є недостатньою. 



 351 

 для освоєння нового сегменту на новому ринку або ж 

закріплення власних позицій на ньому, вітчизняним підприємствам 

необхідно обрати правильний та найбільш ефективний 

інструментарій, яким може слугувати маркетинговий аудит. Він 

може забезпечити комплексний аналіз внутрішнього та зовнішнього 

середовища, розробити план заходів із просування продукції на 

неосвоєні ринки та сегменти, розрахувати ефективність та обрати 

найвигідніший варіант. 

 окрім діяльності підприємства у напрямку дослідження 

ринку та заходів із просування власної продукції, необхідною є 

організаційно-правова підтримка з боку держави. Вона може 

виражатися у нормативному встановленні спеціальних вимог та 

стандартів щодо якості ґрунтів та технологій вирощування 

сільськогосподарських культур, встановленні вимог щодо 

сертифікації та маркування органічної продукції, створення дієвої 

системи контролю за якістю продукції. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ РЫНКА 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ УКРАИНЫ 

 

Е.М. Карпенко, доктор экономических наук, профессор,  

Белорусский государственный университет 

Н.С. Шаповалов,  

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 

 

Последние два десятилетия все более важным становится 

обеспечение достаточно высокого уровня производства и снабжения 

населения высококачественными, экологически чистыми продуктами. 

По данным научно-исследовательского института органического 

сельского хозяйства в 2013 г. Украина входила в лучшую десятку 

стран в Европе по росту количества экологически чистых земель.  

 

 
Рисунок 1 – 10 стран с наилучшими показателями роста 

экологически чистых земель в 2013 г. [1]. 

 

Так же Украина входит в 20 европейский стран по общему 

количеству экологически чистых земель, что является лучшим 

показателем среди стран СНГ.  

Показатель продолжительности жизни является комплексным 

понятием и может зависеть от влияния большого числа различных 

факторов. Все факторы, во-первых, можно разделить на две основные 

категории: внешнего происхождения, т.е. «наднациональные», на которые 

прямо воздействовать на государственном и общественном уровне 

невозможно, и внутреннего порядка. К внешним факторам относятся: 
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природно-климатические условия, состояние экологии, наследственность. 

К внутренним факторам можно отнести уровень доходов населения, 

уровень развития системы здравоохранения, культуру питания, научно-

технический прогресс, уровень образования и др.  

Прогнозируемую продолжительность жизни при рождении (LE) 

можно проанализировать, используя следующие факторы, предполагая 

возможное их влияние: 

 валовой национальный доход (ВНД) по паритету 

покупательский способности (ППС) (материальное благосостояние 

влияет на здоровье непосредственным образом, через материальные 

условия, и косвенно – через социальное участие и контроль людей над 

своей жизнью) (GNI); 

 доля органических земель в общей площади 

сельскохозяйственных угодий (характеризует наличие спроса на 

органические продукты и степень развития рынка экологически 

чистой сельскохозяйственной продукции) ( ); 

 расходы на здравоохранение на душу населения (их уровень 

определяет развитие системы здравоохранения, которая в свою 

очередь способствуют формированию здорового и экономически 

активного общества; общественный прогресс; создает общественное 

благополучие, в частности путем повышения уровня социальной 

справедливости) ( ). 

 
Рисунок 2 – 20 европейский стран по общему количеству экологически 

чистых земель [2] 
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Для подтверждения либо опровержения гипотезы о зависимости 

предложенных факторов на результирующий, а также измерении их 

величины и направления влияния воспользуемся сначала 

корреляционным, а затем регрессионным анализом. Для анализа будем 

использовать статистические данные международных организаций по 

перечисленным выше факторам ежегодно (12 наблюдений) [1-14].  

Анализ влияния состояния рынка органической продукции 

среди прочих факторов на продолжительность жизни населения на 

примере Украины. Для предварительного определения формы 

зависимости между факторами и результативным показателем был 

применен корреляционный анализ Пакета анализа MS Excel. 

Рассчитанные коэффициенты корреляции, отражающие тесноту 

факторов с результативным показателем для разных форм 

зависимости, сведены в таблицу.  

Таблица 1  

Исходные данные для стохастического анализа 

 

Период LE, лет GNI, долл. , % , долл. 

2002 68,27 4570 0,4 54,97140812 

2003 68,21 5160 0,6 72,71069327 

2004 68,18 5980 0,6 90,38597408 

2005 67,95 6390 0,6 117,4524632 

2006 68,07 7090 0,6 146,953822 

2007 68,22 7910 0,6 194,4154381 

2008 68,25 8340 0,7 251,261232 

2009 69,19 7110 0,7 197,157456 

2010 70,26 7570 0,7 231,4101513 

2011 70,8 8090 0,7 261,8095732 

2012 70,94 8330 0,7 289,7601243 

2013 71,15 8380 1 312,6862556 

 

Для определения формы, наиболее удачно отражающей 

зависимость между результативным показателем и всеми факторами, 

были рассмотрены абсолютные значения коэффициентов корреляции по 

всем факторам для каждой зависимости и их сумм, приведенных в 

таблице, можно сделать следующие выводы: 

 наибольшая сумма, равная 2,117, принадлежит линейной 

зависимости, за ней следует экспоненциальная с суммой значений – 2,104. 

 остальные функции значительно ниже лидирующих форм 

зависимостей, поэтому в дальнейшем анализе рассматриваться не будут. 
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Таблица 2  

Коэффициенты корреляции для форм зависимостей 

 

Факторы Линейная Степенная 
Экспонен-

циальная 

Логари-

мическая 

Гиперб-

лическая 

GNI, 

долл. 
0,615 0,577 0,604 0,578 -0,546 

, % 0,702 0,668 0,701 0,669 -0,605 

, 

долл. 
0,8 0,708 0,799 0,708 -0,588 

Сумма 2,117 1,955 2,104 1,956 1,741 

 

Следующим этапом стохастического анализа является 

проведенный регрессионный анализ с помощью пакета анализа MS 

Excel для выбранных двух форм зависимостей. Данный анализ 

позволил нам получить числовые значения коэффициентов при 

факторах в выбранных для анализа моделях линейной и 

экспоненциальной форм зависимостей продолжительности жизни 

населения, которые представлены в формулах (1)-(2): 

 

 (1) 

 (2) 

 

Регрессионный анализ показал незначительность третьего 

фактора, вследствие чего он был устранен из рассматриваемых 

зависимостей. Для оставшихся факторов был проведен дальнейший 

регрессионный анализ с помощью пакета анализа MS Excel. 

Сокращенные результаты в виде отдельных показателей, приведены в 

сводной таблице 3. В таблице приведены некоторые показатели 

регрессионного анализа линейной формы зависимости. F-критерий 

Фишера (217,27) значительно превышает нормативное значение (5,12) 

с числом степени свободы v1= 2 и v2 =9, что указывает на 

статистическую значимость коэффициентов. Анализируя t-статистику, 

приведенную в таблице, следует отметить, что критическое значение, 

равное 2,26, превышают все показатели ‒  Y-пересечение и два 

фактора. 

Из полученных уравнений по двум формам зависимости 

выбираем одну, основываясь на показателях качества регрессионного 

уравнения. Из таблицы 3 видно, что наилучшими показателями 

характеризуется экспоненциальная форма зависимости, в которой 

вариация указанных факторов объясняет 82,8% вариации 
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результативного показателя. 

Таблица 3  

Результаты регрессионного анализа по линейной зависимости и 

экспоненциальной зависимости 

 

 Линейная зависимость 
Экспоненциальная 

зависимость 

Фактор 

уравнения 

регрессии 

Значение 

переменн

ой 

t-

значе

ние 

p-

урове

нь 

Значени

е 

перемен

ной 

t-

значе

ние 

p-

урове

нь 

Общая статистика регрессионной модели 

Скорректиро

ванный 

коэффициент 

регрессии 

0,8281 – – 0,8283 – – 

Значение F-

статистики 
27,51 – – 27,54 – – 

Переменные регрессионной модели 

Y-

пересечение 
73,37 41,92 0,000 4,2969 170,71 0,000 

, долл. 0,03167 5,620 
0,000

3 
0,0004 5,625 

0,000

3 

GNI, долл. 0,00142 3,74 0,004 0,00002 3,75 0,004 

 

Таким образом, построенное уравнение продолжительности 

жизни населения по данной форме зависимости, представленной в 

формуле (3), берется за основу для анализа Украины: 

 

                              (3) 

 

В результате проведенного корреляционно-регрессионного 

анализа было установлена зависимость прогнозируемой 

продолжительности жизни при рождении в Украине от ВНД на душу 

населения по ППС и объѐмом затрат на здравоохранение (в % от ВВП). 

Таким образом, это может объясняться относительно слаборазвитым 

уровнем здравоохранения и лечебных технологий на Украине. При 

дальнейшем развитии здравоохранения и затрат инвестируемых в них 

степень их воздействия будет постепенно уменьшаться и не так 

значительно влияет на продолжительность жизни населения. Второй 

переменной оказывающее влияние па продолжительность жизни в 
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стране является ВНД на душу населения по ППС. Объясняется это 

невысоким по сравнению с западными странами уровнем 

благосостояния населения, размер которого во многом определяет его 

здоровье и благополучие. Что же касается доли органики, 

исключенной из расчетной модели, по которой отмечается ежегодная 

положительная динамика, но при этом размер ее еще незначителен 

относительно общей площади сельскохозяйственных угодий – можно 

судить о наличии большого «запаса прочности» и в перспективе 

демонстрируемого ежегодного роста данного показателя можно в 

полной мере говорить об увеличении воздействия данного фактора на 

общую продолжительность жизни. То есть рост доли органических 

сельхозугодий будет приводить к более прогрессивному влиянию на 

продолжительность жизни.  

К примеру проведение корреляционно-регрессионного анализа 

по аналогичной схеме позволило получить уравнение степенной 

формы зависимости по данным Польши и уравнение прогнозируемой 

продолжительности жизни при рождении в Швеции логарифмической 

формы зависимости: 

 

 
(4) 

 
(5) 

 

На продолжительность жизни Польши и Швеции оказывают 

прямое влияние одинаковые факторы – доля органики в общей 

площади сельскохозяйственных земель и затраты на здравоохранение. 

При этом в двух моделях незначительно первый фактор превышает 

влияние второго – его изменение в 1,0008 раза больше определяет рост 

продолжительности жизни на примере Польши и в 1,00007 на примере 

Швеции. Таким образом это объясняет равнозначность факторов и 

возможность достижения одинакового результата при влиянии на один 

из двух факторов в зависимости от приоритетов государственной 

политики и особенностей менталитета.  

По опыту развитых стран высоким уровнем освоения 

органических сельхозугодий считается показатель 4-6% (Польша – 

4,3%, Швеция – 6,5%, достаточного по опыту развитых стран для 

удовлетворения внутреннего спроса и осуществления экспорта, в свою 

очередь Украина имеет всего лишь 1% экологически чистых земель от 

общей площади сельхозугодий. При всем прочем устойчивый рост 

сельскохозяйственных угодий органического назначения 

демонстрируют стабильный рост на протяжении последних пару лет. 

 



 358 

Список использованной литературы 

1. The World of Organic Agriculture: Statistics & Emerging Trends 

2015. FiBL and IFOAM; for total global market: Organic Monitor; for 

number of certifiers: Organic Standard/Grolink., FiBL and IFOAM, 2015. 

2. The World of Organic Agriculture: Statistics & Emerging Trends 

2013. FiBL and IFOAM; for total global market: Organic Monitor; for 

number of certifiers: Organic Standard/Grolink., FiBL and IFOAM, 2013. 

 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРИРОДНОГО 

 АГРОВИРОБНИЦТВА В ЄС: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ 

 

А.С. Кобець,  професор, д.н. з держ.упр. 

Ю.І. Грицан,  професор, д.б.н.  

Л.І. Катан,  професор, д.е.н. 

Ю.С.Амеліна,  ассистент 

Дніпропетровський державний 
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Природне агровиробництво є системою управління 

сільськогосподарським виробництвом, яке спрямовано на 

забезпечення збалансованого розвитку сільського господарства, 

високої якості продукції та використання процесів, які не завдають 

шкоди навколишньому середовищу, зокрема, людині, рослинам і 

тваринам [1]. 

У 2014 році споживачі екологічно безпечної продукції ЄС 

витратили понад 22 млрд. євро. ЄС продовжує бути лідером в 

натуральному сільському господарстві завдяки високому 

споживацькому попиту і ефективній державній підтримці такого 

виробництва. Близько 12% світових виробників натуральних продуктів 

– 260 000 – розташовані в ЄС. У 2014 році вони обробляли понад 10 

мільйонів гектарів сільськогосподарських земель. У структурі ринку 

екологічно безпечної продукції ЄС Німеччина має найбільшу частку 

(7,6 млрд. євро), друге місце займає Франція (4,4 млрд. євро), а далі – 

Сполучене Королівство (2,1 млрд. євро) і Італія (2 млрд. євро) [2]. 

В останні роки, незважаючи на економічну кризу і той факт, що 

натуральні продукти є дорожчими, ніж звичайні, все більше і більше 

споживачів починають споживати їх постійно. Однак, у 2014 році 

обсяг європейського ринку екологічно безпечної продукції збільшився 

на 6% у порівнянні з 2013 роком, що на 2% нижче від запланованого 

рівня. Експерти припустили, що потенційні споживачі можуть бути 
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мало поінформовані про якість харчових продуктів, технології 

виробництва і походження продуктів. Соціальне опитування про 

природне агровиробництво, що було проведене під егідою 

Європейської комісії в 2014 році, зібрало близько 45000 учасників. 

Воно виявило стурбованість опитуваних про стан навколишнього 

середовища при веденні натурального сільського господарства і 

показало, що споживачі бажають мати більше зрозумілої інформації 

про екологічно безпечні стандарти (86%) і про систему управління та 

контролю у такому агровиробництві (58%). У результаті проведення 

опитування було вирішено розробити нову інформаційну кампанію 

про продукцію природного агровиробництва. 

ЄС контролює виробництво та обіг натуральної продукції, що 

виробляється в країнах-членах ЄС, а також імпортованої з третіх країн. 

Така продукція може бути імпортована з-за меж ЄС тільки у тому 

випадку, якщо правила щодо натурального виробництва та контролю у 

країні-експортері еквівалентні правилам ЄС. Нині такі правила є у 

Аргентині, Австралії, Канаді, Коста-Ріці, Індії, Ізраїлі, Японії, Кореї, 

Новій Зеландії, Тунісі, Швейцарії та США. Всі інші країни, які не є 

членами ЄС, повинні мати сертифікати незалежних органів приватного 

контролю, затверджені Європейською комісією. 

Сьогодні Німеччина є другим за величиною ринком екологічно 

безпечної продукції світу і перспективним для іноземних експортерів 

органічних продуктів, особливо горіхів, овочів та фруктів. Обсяг 

ринку цієї продукції Німеччини в 2014 році досягнув 7 млрд. євро, це 

майже третина загального обсягу продажів натуральних продуктів 

харчування в Європейському Союзі і близько 4% від загального обсягу 

продажів продуктів харчування в Німеччині. 

Починаючи з 2000 року, обсяги реалізації натуральних 

продуктів харчування в Німеччині зросли більш, ніж у три рази, але 

внутрішнє виробництво не встигає за такими темпами зростання 

попиту. Задоволення високого рівня попиту все частіше відбувається 

за рахунок збільшення імпорту. Зростання частки імпорту на ринку 

екологічно безпечної сільськогосподарської продукії зумовлено цілою 

низкою чинників, у тому числі, завдяки підвищенню цін на звичайні 

продукти, високим цінам на оренду земель сільськогосподарського 

призначення, а також через невизначеність державної фінансової 

підтримки природного землеробства. Крім того, багато популярних 

натуральних продуктів не можуть бути вироблені в Німеччині через 

кліматичні умови. 

Продаж натуральних продуктів харчування в Німеччині 

здійснюється одночасно і традиційними продуктовими роздрібними 
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компаніями, і спеціалізованими продуктовими магазинами. Традиційні 

магазини та супермаркети продають приблизно половину від 

загального обсягу натуральних продуктів, відповідно, приблизно 

половина такої продукції реалізується у відповідних магазинах 

роздрібної торгівлі і спеціалізованих торгових точках, таких як: 

пекарні, м'ясні лавки, фруктові та овочеві магазини, відкриті 

фермерські ринки. 

За оцінками експертів в Німеччині існує більше 2400 роздрібних 

магазинів екологічно безпечних продуктів харчування, але тільки одна 

мережа  - "Denn‘s" має магазини по всій територї країни. Інші великі 

мережі є регіональними або обмежується кількома містами [2]. 

Кількість магазинів найпотужніших 6 мереж за районами їх 

розміщення, обсяги реалізації натуральної продукції та середній рівень 

цін на окремі її види наведено відповідно в табл.1, 2. 

Таблиця 1 

Профілі 6 найбільших компаній-реалізаторів натуральної 

продукції Німеччини станом на початок 2015 року 

 

Назва 

компанії 

Обсяг 

продажів, 

млн. євро 

Кількість 

магазинів 

Розміщення  

магазинів 

Alnatura 407 99 

Північна та Західна 

Німеччина, Берлін, 

Ганновер 

Denn‘s 214 80 
По свій території 

Німеччини 

Basic 137 32 
Берлін, Мюнхен, 

Штуттгарт, Франкфурт 

BioCompany 124 44 
Берлін, Потсдам, 

Дрезден, Гамбург 

Ebl 64 24 Нюрнберг, Бамберг 

SuperBioMarkt 51 23 
Північна Вестфалія і 

Оснабрюк 

Джерело:[4, p. 2]. 

 

Роздрібні реалізатори натуральних продуктів частіше купують 

їх оптом у агенцій, що здійснюють закупівлі на національних і 

іноземних фермах, перевіряють їх якість та забезпечують 

транспортування до централізованих сховищ. Закупівля прямо на 

фермах відбувається рідко, оскільки фермери можуть висувати 

додаткові вимоги, не завжди мають потужності для аналізів та 
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зберігання продукції чи точної калькуляції її собівартості.  

Таблиця 2 

Порівняльна таблиця цін на деякі види натуральних продуктів, 

Євро 

 

Компанія/ 

продукт 
Denn’s Alnatura Basic 

BioCompa-

ny 

Яблука 3,29/кг 3,29/кг 3,29-3,49/кг 3,29/кг 

Сушені 

сливи 
3,99/250 г 1,95/200 г 3,99/250 г 3,99/250 г 

Мигдаль 
8,49-

9,49/500 г 
9,49/500 г 

3,90/кг 

(неочищени

й) 

7,99/кг 

Грецькі 

горіхи 

3,69/100 г 

(очищені) 

2,95/150 г 

(очищені) 

12,90/ кг 

(неочищені) 

7,99/кг 

(неочищені) 

Джерело:[4, с. 3]. 

 

Оптовики, що спеціалізується на реалізації натуральної 

продукції, навіть можуть мати у своєму штаті досвідчених експертів у 

харчових продуктах з конкретної країни походження. Крім того, 

спеціалізовані імпортери мають поглиблені знання імпортних вимог, 

таких як сертифікація продукції, маркування та упаковка. Вони також 

надають послуги по транспортуванню вантажів, їх митному 

оформленню і розподілу продукції в межах країни [4, с. 5]. 

Щоб знайти кваліфікованого посередника, рітейлери 

натуральної продукції часто використовують професійні зв‘язки. 

Участь у німецьких виставках продуктів харчування є перевіреним 

способом, щоб знайти правильного дистриб'ютора. Необхідно 

відмітити, що такі заходи полегшують процес налагодження контакту 

між німецькими реалізаторами продуктів харчування, імпортерами та 

оптовиками, наприклад, виставки BioFach користуються винятковою 

репутацією в рамках глобальної натуральної харчової промисловості. 

Таким чином, досвід Німеччини переконливо свідчить про 

наявність позивних тенденцій щодо зростання обсягів виробництва та 

споживання екологічно безпечної продукції завдяки своєчасному 

впровадженню ефективних важелелів державного управління та 

регулювання в галузі природного агровиробництва. 
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ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ – ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ 

 ТА ВИРОБНИЦТВО ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ  

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

 

І.В. Кошкалда, д.е.н., професор 

ХНАУ ім.В.В.Докучаєва 

 

Відповідно до законодавства невід‘ємною умовою сталого 

економічного та соціального розвитку України повинно бути 

забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини [1]. 

Питання екологічної безпеки життєдіяльності людини 

включають великих спектр питань, які потребують вирішення. І якщо 

розглядати людину як живий об‘єкт, що існує на землі і є складовою 

навколишнього природного середовища, то слід окреслити коло 

питань, які пов‘язані з життям людини. Тобто, в яких умовах проживає 

людина і чи є вони безпечним для неї; що людина споживає і 

наскільки дані продукти є органічними і можуть бути для людини 

корисними тощо. 

Саме від людини залежить стан довкілля, оскільки своїми діями 

вона може спричинити як екологічні проблеми а може навпаки 

покращувати природне навколишнє середовище і жити у гармонії з 

природою. І не дивлячись на те, яким видом діяльності займається 

людина, вона все одно в меншій чи в більшій мірі впливає на стан 

довкілля. Проте кожній людині в однаковій мірі необхідно споживати 

визначену кількість продукції, яка є збалансованою основними мікро- 

та мікроелементами, для повноцінного життя. 

Вченими визначено, що здоров'я людини: на 10-15% 

http://www.orgprints.org/view/projects/de.html
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/EN/Agriculture/OrganicFarming/OrganicFarmingInGermany.html
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/EN/Agriculture/OrganicFarming/OrganicFarmingInGermany.html
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визначається спадковістю; на 10-20% – екологічною ситуацією, на 10-

15% – рівнем розвитку систем охорони здоров'я; 50-70% залежать від 

способу життя, найважливішим складником якого є харчування, 

обумовлене кількісним вмістом та якісним складом споживаних 

людиною нутрієнтів.  

На сьогоднішній день споживання основних видів продуктів 

харчування на одну особу за рік з 2010 по 2014 рр. збільшилося проте 

досягти рівня споживання 1990 р. по окремих видам продукції ще не 

вдалося Так, наприклад у 2014 р. в порівнянні з 1990 р. споживання 

основних видів продуктів, таких як м‘ясо та м‘ясопродукти 

зменшилося на 20,7%, молоко та молочні продукти – 40,3%, хлібні 

продукти – 23,0%, риба та рибні продукти – 36,6%, цукор – 27,4%. 

Проте збільшилося споживання яєць на 14%, картоплі – 7,6%, овочів 

та баштанних продовольчих культур – 59,2%, плодів, ягід та винограду 

– 10,3%, олії – 12,9% [2]. 

Натомість, якщо проаналізувати середньодобове споживання 

населенням основних мікро- та макроелементів у складі продуктів 

харчування за період з 1990 по 2014 рр., то ту окрім показників 

еквівалента бета-каротину та аскорбінової кислоти, які збільшилися 

відповідно на 50,5 та 8,1%, розмір всіх інших особливо цінних 

елементів зменшився. Як наслідок зменшилася і калорійність на 18,3% 

[2]. Даний аналіз переконливо свідчить про зниження харчової 

цінності продуктів, які споживає людина, що є наслідком виробництва 

неякісних продуктів харчування. 

В останні роки досить швидко розвивається хімічна 

промисловість, а тому виробляється значна кількість товарів хімічного 

походження, які використовують у харчовій промисловості. Вже не 

секрет, що молочна продукція, що представлена на полицях 

супермаркетів є продуктом виробленим із сухого молока в кращому 

випадку а то і зовсім з продуктів хімічного походження. М‘ясна 

продукція також далека від тих ГОСТів радянських часів. Так, 

наприклад, Інститут продовольчих ресурсів НААН України проводив 

дослідження стосовно складу ковбаси вареної у магазинах м.Києва і 

було виявлено, що у ковбасі: 30% – м'ясо механічної дообвалки, 25% – 

емульсія, 25% – соєвий білок, 10% – натуральне м'ясо, 8% – 

борошно/крохмаль, 2% – смакові добавки. 

Що стосується продукції рослинництва то її якість також 

знаходиться на досить низькому рівні за рахунок надмірної хімізації та 

нехтування запровадження сівозмін. Так, наприклад останніми роками 

досить поширеною культурою на полях є соняшник, причому в деяких 

господарствах він є монокультурою, хоча відомо, що соняшник 
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надмірно виснажує ґрунт. Проте, щоб отримувати прибуток, 

товаровиробники засівають значні площі соняшником і при цьому 

вносять значну кількість мінеральних добрив щоб хоча б повернути у 

ґрунт якусь кількість винесених поживних речовин. 

Варто зазначити, дослідження, які було проведено Інститутом 

продовольчих ресурсів НААН України показали, що на споживчому 

ринку присутні в достатньо великій кількості низькопробні товари. 

Основними причинами незадовільної якості реалізованої населенню 

харчової продукції є: слабка матеріально-технічна база і недостатня 

оснащеність багатьох підприємств  харчової промисловості і торгівлі; 

низький рівень санітарної і виробничої культури; використання 

неякісної сировини і компонентів; різке ослаблення виробничого і 

галузевого контролю в зв'язку з ліквідацією органів господарського 

керування з лабораторною службою, яка є вхідною до їх складу, а 

також прагнення виробників скоротити витрати на контроль якості 

продукції.  

Запобіжні заходи боротьби з неякісною продукцією мають 

застосовуватися на державному рівні, оскільки безпеку харчових 

продуктів і продовольчої сировини відносять до основних факторів, 

що визначають здоров‘я населення України і збереження його 

генофонду. Тому необхідно: впровадження сучасних оперативних 

методів контролю, системи НААСР на всіх підприємствах; створення 

органів незалежної експертизи, що дозволить проводити 

ідентифікацію товарів завжди, коли у покупця товару з‘являється 

сумнів у його асортиментній належності і якості; посилити санкції за 

фальсифікацію продовольства (ввести штрафи, які будуть 

перевищувати вартість партії фальсифікованої продукції як мінімум в 

два рази); позбавляти фальсифікаторів ліцензій при виявленні 

повторних зловживань тощо. 

До причин, що провокують випуск неякісної та фальсифікованої 

харчової продукції варто віднести: 

– недосконалість діючого законодавства, що проявляється у 

різному ступеню правової відповідальності, а також порушенні 

технічних умов, стандартів різного статусу, технічних регламентів, 

законів на окремі види харчової продукції; 

– вітчизняні стандарти не відповідають вимогам європейських і 

міжнародних нормативних документів; 

– розроблені вітчизняні стандарти орієнтовані на оцінку якості 

та безпечності кінцевої продукції, залишаючи поза увагою дотримання 

вимог технологій вирощування та переробки сільськогосподарської 

продукції; 
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– не дивлячись на те, що в Україні діє Закон «Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» [3] 

який регулює відносини між органами виконавчої влади, операторами 

ринку харчових продуктів та споживачами харчових продуктів і 

визначає порядок забезпечення безпечності та окремих показників 

якості харчових продуктів, що виробляються, перебувають в обігу, 

ввозяться (пересилаються) на митну територію України та/або 

вивозяться (пересилаються) з неї на практиці державний нагляд за 

якістю та безпечністю харчової продукції майже відсутній; 

– у нормативно-правових документах визначено 

відповідальність за порушення законодавства про безпечність та 

окремі показники якості харчових продуктів проте розмір штрафних 

санкцій для виробників за випуск і реалізацію неякісної, небезпечної 

та фальсифікованої продукції є незначним у порівнянні з тими 

прибутками, які вони отримують і з тими наслідками, які вони 

спричиняють на здоров‘я людини; 

– виробничі потужності мають високу зношеність 

технологічного устаткування, що знижує якість кінцевої продукції, а 

враховуючи той факт що якість продовольчої сировини також 

знаходиться на низькому рівні то якість продукції що потрапляє на 

ринок можна взагалі вважати відносною. 

З огляду на все вищевикладене необхідно посилити державний 

нагляд за дотриманням законності щодо виробництва та переробки 

харчової продукції. Також варто у засобах масової інформації постійно 

приділяти увагу питанням правильного харчування населення щоб 

продукти були збалансованими за основними мікро- та 

мікроелементами і були органічного походження. Необхідно 

проводити семінари та засідання круглих столів із завідувачами 

дитячих закладів, шкіл, вишів про правильне харчування 

підростаючого покоління, яке має усвідомлювати необхідність 

збереження і покращення довкілля для майбутніх поколінь. 
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СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ  

ПРОДОВОЛЬЧИХ СИСТЕМ 

 

Липчук В.В., д.е.н., професор 

Львівський національний аграрний університет 

 

Тенденції, що відбуваються в світовій аграрній економіці 

представлені двома різними типами продовольчих систем (системами 

харчування): глобальною та місцевою (регіональною). Глобальна 

продовольча система характеризується високомеханізованим 

монокультурним виробництвом у великих масштабах, що передбачає 

широке застосування хімічних засобів і продукція яких призначена 

дальший і більш глобальний ринок.  Відзначається ця система 

надзвичайною капіталомісткістю і енергомісткістю, що зумовлено 

значними зовнішніми витратами, застосуванням великих машин і 

транспорту для дальніх перевезень  та розширеною комунікаційною 

інфраструктурою. Характерним для такої системи є сильна залежність 

від знань і технології виробництва, тобто безпосередньо пов‘язана з 

розвитком науково-технічного прогресу.   

Мета глобальної продовольчої системи полягає в безперервному 

підвищенні врожайності обмеженого асортименту 

сільськогосподарських культур, продукція вирощування яких  

продається на глобальних ринках, при одночасній мінімізації затрат 

людської праці. Для досягнення цієї мети досить часто 

використовуються і бюджетні кошти, зокрема для реалізації програм 

різних досліджень і розробок. Ці нові технології пропагуються серед 

господарств, не звертаючи уваги на місцеві екологічні і  соціальні 

умови. Це призвело до того, що асортимент вирощуваних культур, 

пейзажі, різноманітні культурні традиції,  в цілому природу і культуру, 

почали пристосовувати для того, щоб краще обслуговувати глобальну 

економіку, а не навпаки. Існують відмінності в цій глобальній 

продовольчій системі, однак всі вони підпорядковані технологіям і 

механізмам міжнародного ринку. 

На противагу цій глобальній продовольчій моделі в усьому світі 

появляються останнім часом багато місцевих продовольчих ініціатив. 

Вони зазвичай спрямовані на формування локальної або регіональної 

системи споживання, яка включає в себе відносно короткі відстані, на 

які транспортується харчування між виробниками і споживачами. У 

багатьох випадках споживачі і виробники тут один з одним 

безпосередньо пов'язані. Ці нові системи харчування, розвиваються в 

контексті конкретної соціальної, економічної та екологічної ситуації  і 
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багато в чому є відображенням системи традиційної культури .  

Потенціал місцевої системи продовольства є очевидний і дуже 

важливий. Насамперед він пов'язаний з потребами ринку.  За даними 

дослідження Євробарометру (Eurobarometr) дев'ять з десяти опитаних 

європейців погоджуються, що покупка місцевих продуктів є вигідною, 

і що ЄС повинен сприяти їх доступності на ринку. Але майже 

половина респондентів відзначають, що важко знайти місцеві 

продукти і важко їх відрізняти від інших продуктів[2].  

Місцеві продовольчі системи мають безліч соціальних переваг. 

Зокрема методи виробництва більш збалансовані з точки зору 

екологічності, забезпечують споживання свіжих продуктів високої 

якості, участь громадськості, відновлення зв‘язків між містом і селом, 

а також економічний розвиток місцевості. Споживачі отримують 

інформацію про ці соціальні переваги, оскільки безпосередньо 

контактують з виробниками, отримуючи таким чином знання і 

впевненість, що є основою формування економічних відносин між 

ними [1].  

Застосування місцевих продовольчих систем дозволяє 

збільшити частку виробників сільськогосподарської продукції у 

доданій вартості, знизити викиди вуглецю в процесі розподілу 

продовольства, формувати продовольчу безпеку домогосподарств 

особам з низьким рівнем доходів завдяки доступу до добрих продуктів 

харчування і здорової їжі, підтримувати малий бізнес  і підвищити 

рентабельність дрібних господарств. Місцеві продовольчі системи  

можуть сприяти також диверсифікації сільської економіки, 

забезпечуючи їй більшу стійкість  до змін і здатність адаптуватися до 

цих змін.  

Суттєвим викликом як для виробників, так і споживачів 

продовольства стає необхідність реакції на зміни клімату, що впливає 

на всі аспекти продовольчої безпеки. Зміни клімату загрожують не 

тільки виробникам і дистриб‘юторам продуктів харчування, але 

обмежують здатність людини здобувати їжу, знищують джерела 

утримання родини і дестабілізують ціни, спричиняють погіршення 

якості пропонованих продуктів харчування.  

Особливо важливим є формування коротких ланцюгів 

постачання продовольства, що сприяє суттєвій економії, пов‘язаній з 

відсутністю потреби в консервуванні, заморожуванні, хімічній обробці 

чи опромінюванню, спричиняє охороні середовища через зменшення 

транспортних витрат і викидів СО2. Короткі канали розповсюдження 

покращують взаємодію між споживачами та виробниками, знайомість  

іншої сторони і взаємне розуміння. Завдяки  особистій знайомості 
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виробників споживачами будуються відносини, основані на довірі та 

безпосередній ідентифікації продукції . Вони гарантують базовий 

рівень продовольчого суверенітету.  

 Скорочення відстані між виробником і споживачем 

забезпечує: 

 свіжість і якість товару; 

 нижчу ціну (зменшення кількості посередників). 

 вищу частку виробника у прибутку з виробленого і 

реалізованого  товару. 

В Україні наразі не створено умов для достатнього розвитку 

місцевої системи продовольства. Натомість в Європі в останні роки 

для цього сформоване достатнє підґрунтя:  впроваджено ефективні 

способи доступу до землі і методи обміну землею, адаптовано 

законодавство з метою сприяння дрібним виробникам орієнтованим  

на місцевий ринок, створено нові структури і знайдено нові способи, 

щоб зацікавити місцевих споживачів. Характерно, що і на нову 

планову перспективу децентралізація структури виробництва і 

споживання та формування коротких продовольчих ланцюгів 

вважається одним з ключових компонентів в сільськогосподарському 

виробництві і споживанні у всій Європі [3, c.3].  

Розвиток місцевої системи харчових продуктів повинен стати 

предметом значного інтересу,оскільки  це може мати економічну, 

екологічну та соціальну користь. Формування місцевої (регіональної) 

продовольчої системи в Україні потребує наукового практичного та 

правового обґрунтування багатьох її елементів, зокрема 

місцевих(регіональних) продуктів харчування, коротких продовольчих 

ланцюгів, видів і форм співпраці між виробниками і споживачами, 

маркетингового забезпечення. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В РАМКАХ ПРОЕКТУ WIPO GREEN 

 

Литвинчук І. Л., к.е.н., докторант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Органічні технології займають важливе місце серед 

інноваційних екорозробок, оскільки здатні забезпечити сучасний 

агробізнес біологічними засобами захисту сільськогосподарської 

продукції; біодобривами; біотехнологіями виробництва рослинних 

кормів у тваринництві; засобами біоремедіації, біодеградації і 

біоконверсії відходів та ін. Проте, на жаль, сучасний стан ринку 

органічних технологій знаходиться на початковій стадії розвитку, 

оскільки існує проблема інформаційної та фінансової підтримки 

розробників та провайдерів органічних інновацій, які потребують 

інструментів, здатних зробити більш помітними їх продукти та 

послуги (включаючи активи інтелектуальної власності, такі як 

винаходи та «ноу-хау») для цілей продажу і ліцензування. 

На сучасному етапі унікальним шансом для винахідників, що 

працюють над інноваційними проектами у сфері органічних інновацій, 

особливо в країнах, що розвиваються, є платформа WIPO GREEN 

(«Зелена ВОІВ»), започаткована у 2012 році Всесвітньою організацією 

інтелектуальної власності (WIPO) спільно з іншими галузевими 

партнерами*. 

                                                           

*
 Азіатський банк розвитку (АБР), Філіппіни; Association of University 

Technology Managers (AUTM), США; Bamboo Bikes Initiative, Гана; Бразильский форум 

менеджерів з розвитку інновацій і передачі технології (FORTEC), Бразилія; 

Бразильський інститут промислової власності (БІПС), Бразилія; CambridgeIP, Сполучене 
Королівство; East Africa Climate Innovation Network (EACIN), Кенія; GIVEWATTS, 

Швейцарія; infoDev, Climate Technology Program (Світовий банк), США; Innovation 

Insights, Швейцарія; Inovent Innovative Ventures, Туреччина; Intellectual Property for 
Sustainable Energy; Ventures (IP*SEVA), Німеччина/Японія; Міжнародний центр з питань 

торгівлі та сталого розвитку (ICTSD), Швейцарія; Японська асоціація інтелектуальної 

власності (JIPA), Японія; Міжнародна торгова палата (МТП), Франція; Міжнародна 
асоціація повірених у сфері інтелектуальної власності (FICPI), Швейцарія; Kenya Climate 

Innovation Centre (CIC), Кенія; Міжнародна організація товариств керівників з питань 

ліцензування (LESI), США; Консультанти з питань інтелектуальної власності, що 
становлять суспільний інтерес (PIIPA), США; R20 Regions of Climate Action, Швейцарія; 

Sabanci University, Туреччина; Sathguru Management Consultants, Індія; Strathmore 

University, Кенія; The Innovation Hub, Південна Африка; Програма ООН з 
навколишнього середовища (ЮНЕП), Кенія; Управління ООН з питань співробітництва 

Південь-Південь (УСЮЮ ООН), США; Всесвітня рада підприємців зі сталого розвитку 

(WBCSD), Швейцарія. 
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Метою WIPO GREEN була розробка механізму об‘єднання 

власників нових екологічних («зелених») технологій з приватними 

особами або компаніями, зацікавленими в їх комерціалізації та 

трансфері. Тестування експериментальної бази доступних для 

ліцензування та продажу екоінновацій виявилось успішним, що 

дозволило у листопаді 2013 року дати офіційний старт мережі, яка 

нині забезпечує швидке поширення технологій енергозбереження, 

альтернативних джерел енергії, нових видів екотранспорту, 

екологічних форм сільського і лісового господарства тощо у всіх 

регіонах світу. 

Успіх діяльності WIPO GREEN пояснюється неухильним 

дотриманням принципів: транспарентності (відкритість глобального 

сховища технологій); синергізму у партнерських відносинах 

(об'єднання на добровільній основі державного і приватного секторів 

для полегшення спільної роботи, прискорення інвестицій та сприяння 

взаємовигідним комерційним операціям); охорони прав 

інтелектуальної власності (гарантія економічних стимулів для 

розробки нових технологій). 

WIPO GREEN має два компоненти: 1) база даних, що 

складається з каталогу виявлених потреб та активів інтелектуальної 

власності, класифікованих за 9-ма напрямами «Agriculture and 

Forestry» (сільське і лісове господарство), «Energy» (енергія), «Water» 

(вода), «Pollution and Waste» (забруднення і відходи), «Chemistry and 

Modern Materials» (хімічна продукція і високотехнологічні матеріали), 

«Transportation» (транспорт), «Building and Construction» 

(будівництво), «Green Products» (зелені продукти), «Other Areas» (інші 

категорії); 2) мережа, що служить глобальної платформою, яка 

пов'язує користувачів та сприяє налагодженню партнерських зв'язків.  

Станом на 01.04.2016 року у базі даних WIPO GREEN не 

представлено жодного українського органічного проекту (табл. 1), 

хоча, очевидно, що платформа володіє рядом значних переваг, 

зокрема: 

 відсутність мит для постачальників технологій; 

 послуги із супроводу операцій, у т.ч. допомога у реєстрації 

мультиюрисдикційних патентних заявок за системою РСТ та доступ до 

послуг Центру ВОІВ з арбітражу та посередництва; 

 надання 300 годин безкоштовних послуг онлайн-консультантів 

для активних зареєстрованих користувачів мережі, що беруть участь у 

пов'язаних із «зеленою» технологією ділових операціях, та чиї проекти 

спрямовані на надання допомоги країнам, що розвиваються, або цілі 

служать інтересам світової громадськості.
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Таблиця 1 

Органічні проекти, представлені у базі WIPO GREEN 

Назва 
Ост.  

оновл. 
Заявник Зміст Випробування Напрям 

NPP: innovative alternative to 
chemical pesticides in pre and post-

harvest. Інноваційні альтернативи 

хімічним пестицидам в перед- та 
післязбиральний період 

30.11. 

2015 

LIPAV (industrial 

laboratory of agricultural 

and veterinarian 

products), Марокко 

Натуральний продукт з високими 
антимікробними властивостями, 

здатний замінити хімічні засоби 

захисту рослин. Рекомендується для 
органічного землеробства 

20-річні дослідження 

Зелені продукти > 
продукти, які 

дозволяють 

уникнути токсичних 
або інших викидів 

Carboxyl-Modified, Biodegradable, 
Superabsorbent Protein Hydrogel. 

Карбоксильний модифікований 

біорозкладний, супервбираючий 
білковий гідрогель 

25.11. 
2015 

Wisconsin Alumni 

Research Foundation 

(WARF) 

Метод синтезу супер-абсорбуючого 
гідрогелю з рослинних, тваринних і 

мікробних білків, здатного біологічно 

розкладатися, щоб уникнути проблем зі 
здоров'ям та забрудненням н.с. 

Декілька с.-г. 

застосувань, таких як 

затримка води і 
гербіцидів, 

застосування 

пестицидів 

Зелені продукти > 

Біо-розкладані/ 

Біосумісні продукти 

Biodegradable Oxidized Cellulose 

Esters. 

Біологічно окислені ефіри 
целюлози 

25.11. 

2015 

University of Iowa 

Research Foundation 

Новий спосіб синтезу біологічно 

окислених ефірів целюлози для 

ветеринарних і сільсько-господарських 
потреб 

Отримано патент на 

технологію 

Зелені продукти > 
Біо-розкладані/ 

Біосумісні продукти 

MEGAECOFIRE (Rubbish turned 

into clean fuel). 
Перетворення сміття на чисте 

паливо 

19.11. 
2015 

KEMIT ECOLOGY, 

Університет Дуала, 

Камерун 

Виготовлення екологічного вугілля з 

органічних відходів сільського 

господарства 

Міжнародний 

навчальний семінар в 

Куала-Лумпурі 
(Малайзія). Практичне 

застосування у Нігерії, 

Анголі, Луанді 

Зелені 
 продукти > інші 

PINEAPPLE PLASTIC. 

Ананас-пластик 

23.12. 

2011 

UTM Innovation and 
Commercialisation 

Centre 

Процес утилізації відходів від 

ананасної консервної промисловості 

для створення розкладного 
полімерного композиту 

Співпраця з малими  

підпр. 

Зелені продукти > 

біопродукти 

Джерело: сформовано автором за результатами пошуку у WIPO GREEN Database за запитом «organic», 

дата звернення 01.04.2016 року[1]. 
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Вважаємо, що реєстрація українських виробників органічних 

технологій допоможе залучити експертні знання в широкому діапазоні 

областей, включаючи управління інтелектуальною власністю, 

ліцензування та інвестиції, а також налагодити комерційні відносини, 

встановивши зв'язок між провайдерами і тими, хто шукає «зелені» 

органічні технології.  

 

Література 

1. Матеріали офіційного сайту WIPO GREEN [електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http:// www.wipo.int/green 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  ОРГАНИЧЕСКОГО  

ПРОИЗВОДСТВА НА ЮГЕ СИБИРИ 

 

О.В. Борисова, д.э.н., доцент 

Алтайский отдел Сибирского НИИ 

 экономики сельского хозяйства 

ФГБУН  НЦА РАН, г. Барнаул 

 

Современным направлением развития агропромышленного 

комплекса является экологически ориентированное сельское 

хозяйство, формирующееся как производственная система, 

направленная на поддержание здоровья сельскохозяйственных угодий, 

сохранение экосистем, развитие органического производства пищевой 

продукции и  оздоровление населения. В значительной степени 

зависит от экологических процессов, происходящих на конкретной 

территории, еѐ биологического разнообразия и климатических 

особенностей, уровня химизации сельскохозяйственного 

производства. Последние  три десятилетия характеризуются 

возросшим интересом общества в целом и ученых ряда стран к 

экологическим проблемам и  возможности человечества выжить в 

ухудшающейся экологической ситуации. Это привело к научной 

разработке проблем земледелия и производства органической пищевой 

продукции  при сохранении равновесия в природной экосистеме.  

По данным IFOAM, органическое сельское хозяйство сегодня 

практикуется в 172 странах, 82 страны имеют собственные законы в 

данной сфере. В 11 странах более 10% всех сельхозземель является 

органическими. США являются ведущим рынком органической 

сельхозпродукции с 24,3 млрд евро, за ней следуют Германия (7,6 

млрд евро) и Франция (4,4 млрд евро). Рынок органических продуктов 
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питания и напитков будет расти ежегодно в среднем на 15,5 % в 

течение 2016-2020 годов. Общий объем рынка органических 

продуктов составит по прогнозам около $ 212 млрд к 2020 году [1].  

Из всех стран СНГ наиболее активно развитием органического 

производства занимается  Украина, где активно идѐт разработка 

научного обоснования ведения органического сельского хозяйства, 

переработки сельхозсырья и выпуска органической пищевой 

продукции, а также осуществляется  подготовка кадров в ряде 

агроэкологических университетов. 

 Представляет интерес выделение универсальных 

агроэкологических регионов  и разработка научных рекомендаций по 

их развитию для обеспечения устойчивого развития аграрного сектора 

и обеспечения продовольственной безопасности государства. В 

частности, в Котелевском районе Полтавской области, где планируется 

разместить уникальные сельскохозяйственные предприятия, 

основанными на экологически чистых ресурсах,  развивать экотуризм, 

формировать поселения и ландшафты  с применением современных 

экодомов  и соответствующим благоустройством приусадебных 

участков. Это позволит повысить экологическую устойчивость 

территории региона  [2]. Формируя принципы развития универсальных 

агроэкологических районов, авторы подчеркивают системность 

организации управления, перспективность их развития на основе 

стратегических решений,  индивидуальность на основе учета 

особенностей территории, планирование в соответствии с 

общегосударственными и региональными программами 

экологического безопасного и  устойчивого развития и т.д. [3].    

 По мнению исполнительного директора «Союза органического 

земледелия»  России  Р. Гурова, российские производители пищевой 

продукции  могут занять достойное место на мировом рынке 

органической продукции и занять до  10-15% этого рынка. Это 

объясняется тем, что в стране 40 млн га плодородной 

сельскохозяйственной земли не получало удобрений больше 20 лет, 

таким образом,  она подходит под производство органической 

продукции. Это сопоставимо с площадью всех органических земель 

мира вместе взятых – 43,1 млн га. потенциал рынка экологической 

продукции в России на 2020 год — 300 млрд рублей. Рынок 

отечественной сертифицированной продукции оценивается примерно 

в 1,2 млрд рублей, декларируемой как «эко» — порядка 200 млрд. В 

настоящее время Россия производит только 1% от мирового 

производства  органической пищевой продукции [4].  

«Союз органического земледелия» России  создан для оказания 
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помощи малым и средним сельскохозяйственным  организациям и 

предпринимателям, занимающихся выпуском органической 

продукции. Развитие органического сельского хозяйства  позволит 

производить высококачественную конкурентоспособную продукцию, 

востребованную на внутреннем и мировом товарных рынках. Малые 

фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели именно за 

счет органической продукции смогут выиграть конкуренцию с 

крупными  сельхозорганизациями на национальном товарном рынке, а 

при создании сбытовых кооперативов – выйти на международную 

торговлю. Наибольшим потенциалом экспорта обладают зерновые и 

бобовые культуры. Их урожайность при органическом земледелии 

снижается на 25-30%, но цена возрастает на 50-100%.   

Оценивая потенциальные возможности развития органического 

земледелия в Сибирском федеральном округе, необходимо отметить, 

что наибольшими потенциальными возможностями обладает 

Алтайский край как крупный агроориентированный регион – 

крупнейший производитель зерна в Российской Федерации. В крае 

самая большая площадь пашни в стране – 6,5 миллиона гектаров, 

площадь сельскохозяйственных угодий – 10,6 миллионов гектаров. По 

площади край занимает 4% территории  Сибирского  федерального  

округа, при этом производить пятую часть сельскохозяйственной 

продукции СФО.  Разнообразие почвенно-климатических условий 

позволяет выращивать большой набор сельскохозяйственных культур, 

доля которых в общем объѐме сибирского производства  составляет: 

40% зерна; 90% маслосемян подсолнечника;  рапс яровой; 100 % 

сахарной свѐклы. Алтайский край – крупный поставщик гречихи на 

российский рынок, его доля в российском производстве ежегодно 

составляет 40-50%. Интенсивно наращивается производство льна-

долгунца, за последние годы посевная площадь для него увеличилась в 

три раза.   

Современная зерноперерабатывающая промышленность 

производит в Алтайском крае свыше 1,2 млн тонн муки, 230 тыс. тонн 

крупы и 400 тысяч тонн комбикормов.  Таким образом, имеется 

развитое растениеводство, однако выпуск органической продукции 

невелик. Это объясняется не низким уровнем качества алтайской 

продукции, а отсутствием российской системы сертификации 

органической продукции, длительной разработкой самих стандартов и 

законодательного обеспечения производства органической продукции.  

Несмотря на общую для России тенденцию замедления темпов 

роста экспорта, Алтайский край демонстрирует положительную 

динамику экспортной деятельности. В целом географическая 
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структура экспорта Алтайского края характеризуется 

сбалансированностью, устойчивостью, но в силу географического 

расположения больше тяготеет к азиатским рынкам. Сегодня 

алтайская продукция экспортируется в 18 стран ближнего и дальнего 

зарубежья: Монголия, Китай, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, 

Латвия, Литва, Афганистан, Канада, Польша и др. В 2015 году по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года экспорт муки 

увеличился на 60,8%, макаронных изделий на 13,4%, масла 

растительного на 51,7%, кормов и кормовых добавок в 4,7 раза, 

комбикормов и кормосмесей в 5,4 раза. В 2015 году были 

осуществлены поставки меда в Афганистан, Германию, Канаду, Китай, 

Монголию, Польшу, США. В 2015 году в рамках гуманитарных 

программ ООН отгружено свыше 17 тысяч тонн муки, 266 тонн крупы, 

156 тонн масло подсолнечного, 1650 тонн сахара. Впервые в 

прошедшем году была организована поставка масла подсолнечного 

витаминизированного в страны Африки. Для подтверждения качества 

и безопасности продукции она проходит зарубежную  

сертификацию  [5].  

Богатый урожай гречихи позволяет обеспечивать гречневой 

крупой не только внутренний рынок, но и зарубежные. Так, например, 

в Японию отгрузили свыше 780 тонн алтайской гречки. При этом вся 

крупа прошла проверку в испытательной лаборатории, по итогам 

которой было выдано 36 сертификатов качества [5]. 

Так как Россия является членом ЕврАзЭС и стран СНГ, то все 

нормативно-правовые документы, регламентирующие  качество и 

безопасность пищевой продукции,  обязана  разрабатывать в 

соответствии с принятыми международными актами.  Совместную 

работу по регулированию экологического предпринимательства 

страны СНГ начали ещѐ 16 лет назад, приняв Модельный закон об 

основах экологического предпринимательства  (принят в г. Санк-

Петербурге 13 июня 2000 г. Постановлением 15-6 на ХV пленарном 

заседании Межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ).  

Начиная с этого периода, разрабатываются проекты Федерального 

закона «О производстве органической сельскохозяйственной 

продукции и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации (варианты 2012 г., 2013 г., 2014 г.).   

В апреле 2014 г. Постановлением 40-8  на 40-м пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 

принят «Модельный закон об экологическом агропроизводстве», что 

позволяет разрабатывать законы государств таким образом, чтобы 

улучшить межгосударственную торговлю и совершенствовать 
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международную сертификацию пищевой органической продукции.   

В марте 2015 г. в Государственную думу Российской Федерации 

внесѐн окончательный вариант Федерального закона «О производстве 

органической продукции», который так и не был принят в течение 

года. По оценке специалистов Министерства сельского хозяйства, 

закон будет принят не ранее 2017 г. Таким образом, отсутствие 

законодательного управления производством органической продукции 

значительно сдерживает  его развитие на территории Российской 

Федерации.  

В 2014 -2015 гг. утверждены государственные стандарты, 

регламентирующие производство, хранение и транспортирование 

органической продукции. Во-первых, наведен порядок в 

терминологии, так как использовались разные наименования 

собственно самой продукции, чем способствовало принятие ГОСТ Р 

56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и 

определения». Установлено, что именно относится к органическому 

сельскому хозяйству, а также сущность органического пищевого 

продукта натурального и переработанного, что особенно важно для 

предприятий пищевой промышленности, поставляющей продукцию во 

все регионы России и на экспорт.  Органический пищевой продукт 

должен содержать в конечном продукте не менее 95% органического 

сырья – только такой продукт имеет право маркироваться кК 

органический.  

В 2015 г. утвержден и введен в действие ГОСТ Р 56508-2015 

«Продукция органического производства. Правила производства, 

хранения и транспортирования».  Задачей на 2016 г. является 

проведение активной разъяснительной работы с фермерами и иными 

производителями органической продукции о порядке применения 

данного стандарта, а также создание российских центров 

сертификации органической продукции.  

Помимо государственного  регулирования производства  и 

реализации органической продукции, необходима государственная 

поддержка по развитию  инфраструктуры товародвижения 

органической продукции, особенно в Сибирском федеральном округе. 

Какие проблемы надо решить? Во-первых, ветеринарные службы 

должны выдавать соответствующие сертификаты не только крупным 

хозяйствам,  но и мелким фермерам, владельцам личных подсобных 

хозяйств, индивидуальным предпринимателям, производящим 

органическую продукцию, то есть первостепенное внимание должно 

быть уделено именно малому бизнесу. Во-вторых, необходимо 

создавать сеть специализированной розничной торговли, где бы 
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реализовывалась органическая продукция местного производства. В 

настоящее время такие магазины имеются только в крупных городах в 

незначительном количестве. В решении этих вопросов нужна 

поддержка местных органов власти. 

Регионы, расположенные на юге Сибири, обладают 

значительным числом экологически чистых территорий и производят 

часто не только нужную на продовольственном рынке продукцию, но 

и  уникальную. Сибирский федеральный округ характеризуется 

высоким уровнем наличия мясных ресурсов и реализует свою 

продукцию в другие регионы России, а также развивает экспорт. В 

Алтайском крае, Омской области, Республике Алтай  производство 

мяса превышает потребности примерно в 1,4 раза.  На территориях 

Алтая развивается табунное коневодство, овцеводство, оленеводство и 

мараловодство. В Республике Алтай в 2013 г. на долю мараловодства  

приходилось 19%  всех ресурсов мяса республики, на долю 

овцеводства – 20%. В Алтайском крае производство  этих видов мяса 

также наращивается, кроме того, активно развивается птицеводство. 

Реализация этой уникальной органической продукции с 

сертификатами, подтверждающими органическое производство, 

значительно подняла бы стоимость реализуемой продукции, а спрос на  

мясо оленей, маралов, баранину очень высок.   

Для продвижения своей продукции на мировой 

продовольственный рынок российские производители органической 

продукции  применяют новые виды сертификации, позволяющие 

реализовывать продукцию на Ближнем Востоке: сертификацию 

«ХАЛЯЛЬ» и сертификацию кошерности. Сертификат «ХАЛЯЛЬ»† 

выдается Международным центром стандартизации и сертификации 

«Халяль», созданным по решению Совета муфтиев России. Данный 

вид сертификации позволяет  активно развивать экспорт в страны 

Центральной Азии, страны Магриба, что  подтверждено количеством 

контрактов, заключенных на Международной выставке технологий 

животноводства и переработки мяса VIV MEA 2016 в Арабских 

                                                           

† "Халяль" общепринятый во всех странах термин  переводится 

как «разрешенный», «дозволенный». Применение регулируется 

международным стандартом на пищевые 

продукты »Кодекс Алиментариус» CAC/GL 24-1997 «Общие 

методические указания в отношении использования арабского термина 

„HALAL―. Разрешено  его использование в торговых марках, 

фирменных названиях и коммерческих названиях». 
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эмиратах.  Крупные российские переработчики мяса приняли участие 

в  Halal World Food – главной мировой выставке халяльной продукции, 

которую посетило более 5000 тысяч компаний из 120 стран. Однако 

необходимо развивать государственную поддержку продвижения 

продукции малого бизнеса и из отдаленных регионов России. 

Следующее направление сертификации – сертификация кошерности. 

Это направление в России только развивается, но для сибирской 

органической продукции здесь есть определенные преимущества в 

виду еѐ уникальности.  

Таким образом, для развития органического производства в 

Сибирском федеральном округе, необходимо принятие федерального 

закона о производстве органической продукции,  введение 

государственной аккредитации  органов добровольной сертификации 

органической продукции, развитие государственной поддержки 

производителям органической продукции на всех уровнях власти.   
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Концепцією Державної цільової програми розвитку аграрного 

сектору економіки на період до 2020 року передбачається стабільне 

забезпечення промисловості сільськогосподарською сировиною, а 

населення – високоякісною  та безпечною вітчизняною 

сільськогосподарською продукцією [1]. Відмітимо, що увагу зроблено 

на високоякісну і безпечну сільськогосподарську продукцію. Сьогодні 

на світових ринках аграрної продукції особлива увага надається 

проблемам, пов‘язаним з виробництвом екологічно чистої продукції. 

Розширення посівів генномодифікованих сільськогосподарських 

культур, годівля сільськогосподарських тварин готовими 

концентратами та преміксами, застосування значної кількості 

мінеральних добрив, гербіцидів, стимуляторів росту рослин і тварин 

сприяє росту врожайності сільськогосподарських рослин та 

продуктивності тварин, що в свою чергу збільшує прибуток 

виробників сільськогосподарської продукції. Ріст фінансових 

результатів діяльності сільськогосподарських товаровиробників за 

рахунок збільшення валового збору не завжди досягається зі 

збільшенням виробництва екологічно чистої сільськогосподарської 

продукції. 

Реформування аграрного сектору економіки, пов‘язане з 

земельною реформою та реформою власності на селі привело до 

створення різних організаційно – правових форм господарювання. На 

сьогодні їх можна поділити на три групи виробників 

сільськогосподарської продукції, господарства населення та невеликі 

сімейні фермерські господарства, сільськогосподарські підприємства 

та агрохолдинги. Кожна з цих груп займає певну нішу на ринку 

сільськогосподарської продукції, в тому числі на ринку екологічно 

чистої продукції. Якщо на сьогодні продукція вироблена (вирощена) в 

господарствах населення в якійсь мірі вважається екологічно чистою 

та в основному споживається селянами і продається на 

неорганізованому ринку. З іншої сторони продукція вироблена 

(вирощена) сільськогосподарськими підприємствами та 

агрохолдингами та продається в основному на організованому ринку, 

включаючи зовнішній ринок , і ставлення до неї споживачів інше ніж 



 380 

до продукції з особистих селянських господарств. Таке ставлення 

споживачів до продукції великих сільськогосподарських 

товаровиробників має на те право. Чим це пояснюється?  

На початку 90-х років минулого століття розпочалося 

реформування колгоспів і радгоспів, яке привело до розподілу їх землі 

і майна серед селян. Багатовекторність цих реформ в кінці 90-х років 

не сприяло ефективному господарюванню на селі. В цей час більше 

90% всіх сільськогосподарських товаровиробників мало збитки, 

підприємства не мали достатньо коштів, які б могли інвестувати в 

аграрне виробництво, зокрема і на придбання мінеральних добрив та 

інших засобів захисту рослин і тварин. З іншої сторони, це знизило 

врожайність основних сільськогосподарських культур та привело 

практично до виробництва екологічно чистої продукції, як в 

господарствах населення так і в сільськогосподарських підприємствах. 

В цей період йде пошук податкового стимулювання виробництва 

сільськогосподарської продукції. Так, з 1 січня 1999 року для 

сільськогосподарських товаровиробників запроваджується фіксований 

сільськогосподарський податок, яким було зміщено оподаткування з 

прибутку на землю. Цей податковий механізм могли використати 

сільськогосподарські підприємства різних організаційно – правових 

форм, селянські та інші господарства в яких сума, одержана від 

реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва і 

продуктів її переробки за попередній звітний рік, перевищує 50% 

загальної суми валового доходу підприємства [2]. Великим 

позитивним моментом цього податку було те, що він сплачувався в 

рахунок дванадцяти податків і зборів, а його сплата могла 

здійснюватися на вибір в грошовій формі або у вигляді поставок 

сільськогосподарської продукції. Його застосування, пільги щодо 

застосування податку на додану вартість для сільськогосподарських 

товаровиробників, позитивно вплинули на ефективність 

сільськогосподарського виробництва та їх фінансовий стан. 

Паралельно з податковим стимулюванням в аграрній сфері розпочався 

механізм залучення земельних паїв селян в сільськогосподарське 

виробництво, що надало можливість власникам сільськогосподарських 

підприємств особливо агрохолдингам наростити земельні площі. На 

сьогодні в аграрному бізнесі працює біля 100 агрохолдингів, які 

обробляють майже 4 млн. га землі, з них 20 агрохолдингів обробляють 

більше 100 тис. га землі кожний. Звичайно ці підприємницькі 

структури мають значно кращі фінансові можливості, що дозволяє їм 

використовувати сучасні технології, особливо в рослинництві та 

одержувати високі врожаї зернових та технічних культур. Високий 
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врожай, який досягається за рахунок застосування мінеральних добрив 

та інших хімічних засобів гарантує значно вищий прибуток ніж 

урожай, який досягається через мінімізацію їх застосування і 

одержання екологічно чистої продукції. 

Посилення вимог до виробництва екологічно чистої продукції 

спонукає її виробників інвестувати кошти в сучасні технології, 

придбання лабораторій для сертифікації та сертифікацію аграрної 

продукції на предмет її безпечності та екологічної чистоти. Разом з 

тим, на нашу думку, необхідно в податковій системі запровадити ряд 

заходів щодо податкового стимулювання виробництва і реалізації 

екологічно чистої сільськогосподарської продукції. Оскільки витрати, 

які несуть і будуть нести виробники такої продукції значні. Які 

можливі шляхи вирішення цієї проблеми? На нашу думку, їх може 

бути мінімум два. Перший шлях – це державна підтримка через 

виділення пільгових коштів на придбання лабораторій та обладнання 

для обслуговуючих та збутових кооперативів, які будуть працювати на 

селі з сільськогосподарською продукцією господарств населення і 

невеликих сімейних форм. Цей сектор аграрної економіки ще 

залишається потужним виробником сільськогосподарської продукції, 

зокрема плодів  і ягід, овочів, молока, м‘яса, тут виробляється значна 

кількість екологічно чистої продукції. Її необхідно збирати в товарні 

партії і переробляти чи реалізовувати на організованому ринку. 

Другий шлях – це податкове стимулювання  виробництва екологічно 

чистої продукції. Його можна досягти через оподаткування прибутку 

підприємств та податок на додану вартість. Цьому також сприяють 

вимоги щодо відміни для сільськогосподарських товаровиробників 

спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість та 

фіксованого сільськогосподарського податку (єдиного податку). 

Податкові стимули виробництва екологічно чистої продукції при 

оподаткуванні прибутку сільськогосподарських підприємств можуть 

бути застосовані шляхом зменшення прибутку до оподаткування на 

суму витрат, понесених підприємством на придбання лабораторій для 

сертифікації і сертифікацію сільськогосподарської продукції на 

предмет її безпечності та екологічної чистоти. Податкове 

стимулювання при оподаткуванні операцій, пов‘язаних з реалізацією 

екологічно чистої та безпечної продукції податком на додану вартість 

в якійсь мірі вже враховано. Це є операції, пов‘язані з експортом 

сільськогосподарської продукції, де застосовується нульова ставка 

податку на додану вартість. Для операцій по реалізації екологічно 

чистої сільськогосподарської продукції на території України. На нашу 

думку, слід встановити ставку податку на додану вартість в розмірі 50 
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відсотків від основної ставки, на сьогодні це буде 10 відсотків. 

Застосування цієї пільги буде стимулювати виробництво та реалізацію 

екологічно чистої та безпечної продукції шляхом зменшення 

податкового зобов‘язання на 50 відсотків. По операціям купівлі 

насіння, кормів, молодняка тварин, добрив та інших виробничих 

факторів необхідних для виробництва цієї продукції податковий 

кредит нараховується по основній ставці, тобто 20 відсотків. 

Сільськогосподарські підприємства, які реалізують таку продукцію 

повинні мати підтвердження щодо її відповідності вимогам до такої 

продукції та вести окремий облік таких операцій. 

Врахування цих положень в податковому колі сприятиме 

нарощуванню виробництва та реалізації екологічно чистої та безпечної 

продукції, як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку. 
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Стратегічно виваженим напрямом розвитку сільського 

господарства в європейських країнах, а також надзвичайно 

перспективним у вітчизняних реаліях, є такий еколого-, соціо- та 

економічно виправданий вид діяльності, як органічне виробництво. 

Передумовами зазначеного є передусім належний ресурсний потенціал 

та сприятливі природно-кліматичні умови нашої країни, що 

підкреслює необхідність впровадження принципово нових моделей 

розвитку сільської економіки. Такі моделі доцільно формувати на 

засадах диверсифікації сільського бізнесу, у т. ч. й розвитку саме 

органічного агровиробництва. Системний підхід до розвитку сільської 

економіки передбачає зростання соціальної, екологічної та 

економічної ефективності суб‘єктів господарювання, удосконалення 
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інфраструктури села, збереження природних ландшафтів та екосистем.  

Інтеграція України у світовий економічний простір об‘єктивно 

вимагає активізації економічних зв‘язків з країнами-членами ЄС. 

Потенційні перспективи реалізації продукції на ринках цих країн 

стимулюють вітчизняних аграріїв до виробництва екологічно чистої 

продукції, на яку там є значний попит. Важливим позитивом є той 

факт, що вітчизняне органічне продовольство, попри суттєві 

перешкоди для його розвитку, все ж щорічно демонструє зростаючі 

показники. Слід відмітити, що в останні роки має місце активне 

наповнення внутрішнього ринку власною органічною продукцією за 

рахунок налагодження переробки органічної сировини. Нині органічне 

виробництво в Україні експорнто орієнтоване (близько 80 %). Експорт 

здійснюється в країни Європейського Союзу, зокрема, Німеччину, 

Австрію, Польщу, Італію, Францію, Нідерланди, Данію, а також 

Швейцарію, США та Канаду. Основними видами органічної продукції, 

яка виробляється та споживається в Україні, є: фрукти та овочі, зернові 

культури, м‘ясо та молочні продукти, крупи та хлібобулочні вироби, а 

також дитяче харчування [5]. Переважна більшість органічних 

господарств розташовані в Вінницькій, Закарпатській, Львівській, 

Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській та Хмельницькій 

областях. Лідерами органічного сільськогосподарського виробництва в 

Україні є ПП «Агроекологія» (Полтавська обл.), група компаній 

«Етнопродукт» (Чернігівська обл.), ТОВ «Галекс-Агро» 

(Житомирська обл.), «Органічне господарство «Махаріші» 

(Херсонська та Миколаївська обл.), ПП «Мельник» (Вінницька обл.), 

ТОВ «Чистий продукт-С» (Донецька обл.) [2, с. 134].  

Сертифікацію органічної аграрної продукції в Україні 

здійснюють 12 приватних сертифікаційних органів відповідно до 

міжнародних стандартів, зокрема ЕТКО (Туреччина), ІМО 

(Швейцарія), Control Union Ukraine (Нідерланди), Lacon (Нідерланди), 

Bio Control (Угорщина) й Органік Стандарт (Україна). Український 

сертифікаційний орган «Органік Стандарт» має міжнародну 

акредитацію щодо проведення сертифікаційних робіт і визнання 

Єврокомісії та Швейцарської Конфедерації [4, с. 201]. 

Постановою ЄС «Про екологічне агровиробництво та відповідне 

маркування сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів» 

окреслено загальні межі та принципи органічного сільського 

господарства, вимоги до процесу виробництва сільськогосподарської 

продукції, її переробки та виготовлення харчових продуктів, ознаки і 

маркування органічної продукції; скасовано національне регулювання 

і створено єдиний ринок органічної продукції; започатковано систему 
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інспекції (контролю) органічної продукції, в т. ч. при її імпорті в 

країни ЄС; відкрито ринок органічної продукції в ЄС для імпорту з 

«третіх країн» [3]. Крім того, нині існує перелік компонентів 

традиційного сільського господарства, які дозволяється застосовувати 

у виробництві продукції екологічним способом. При цьому, якщо їх 

вміст складає: 95 % – можна продавати без обмежень (під маркою 

натурального продукту); 70–95 %, то продукт дозволяється 

рекламувати як екологічний лише з обмеженнями (без маркування 

«біо» або «еко») [3]. 

Поряд із позитивними аспектами розвитку ринку органічної 

продукції в Україні, все ж мають місце цілий ряд стримуючих чинників. 

Насамперед до таких із них слід віднести: недосконалість регулятивного 

інструментарію державної політики у вказаній сфері (законодавча та 

нормативно-правова база), що гальмує процес вирішення таких питань, як 

законодавче визнання і захист органічних продуктів, створення системи 

сертифікації, упровадження стандартів і чіткої системи державної 

підтримки та стимулювання розвитку органічного виробництва; 

економічна та політична  нестабільність в країні;  низький рівень доходів 

населення, що обмежує можливості споживання органічної продукції 

через її вищу вартість, порівняно з традиційною; відсутність культури 

споживання органічної продукції та низький рівень свідомості споживачів 

стосовно власного майбутнього; недостатній розвиток інфраструктури 

ринку органічної продукції тощо. 

Отже, в сучасних умовах господарювання, що характеризуються 

домінуванням бізнес-інтересів суб‘єктів підприємництва, принципи 

розвитку сільської економіки мають ґрунтуватися на індивідуальній 

зацікавленості останніх у формуванні конкурентоспроможного 

аграрного сектора національної економіки. Такий підхід сприятиме 

нарощуванню обсягів виробництва високоякісних та екологічно 

безпечних продуктів харчування для забезпечення як внутрішніх 

потреб, так й стратегічно важливих сегментів міжнародного ринку, і, 

що особливо важливо, сприятиме збереженню навколишнього 

середовища. Це пов‘язано із акцентуалізацією на одержанні 

високоякісної продукції без шкоди довкіллю завдяки використанню 

маркетингових інструментів дослідження ринку органічної продукції 

та врахуванню іманентних особливостей природно-ресурсного 

потенціалу окремих сільських  територій. 
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Сформовані протягом останніх десятиліть протиріччя між 

економічними інтересами та екологічними обмеженнями досягли 

такого стану, що потребують опрацювання якісно нового підходу в 

організації аграрного природокористування, заснованого на 

гармонізації відносин суспільства, виробництва та довкілля. Таке 

поєднання можливе лише за умов системної консолідації державної 

політики, господарської діяльності підприємств та населення. Одним із 

ключових  векторів поглиблення трансформаційних процесів в 

сільському господарстві є екологізація аграрного виробництва, 

головне завдання якої полягає в постійному нарощуванні виробництва 

органічної продукції. 

Активізація процесу забезпечення екологічної спрямованості 
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аграрного виробництва потребує диверсифікації шляхів нарощування 

темпів виробництва органічної продукції, застосування 

екологобезпечних й енергозберігаючих технологій в сільському 

господарстві, широкого впровадження інноваційних розробок, здатних 

мінімізувати негативний вплив виробництва та переробки продукції на 

навколишнє середовище. Вирішення поставлених завдань можливе за 

допомогою впровадження органічного землеробства. Аграрії, 

здійснюючи свою діяльність на засадах органічного виробництва 

отримають істотні переваги. Найістотнішими є висока якість 

вирощеної продукції, державне сприяння виробництву, можливість 

виходу на зовнішні ринки збуту тощо.  

Як свідчать результати дослідження, процес запровадження 

принципів органічного аграрного виробництва в практику 

господарювання в Україні відбувається надзвичайно повільно. За 

підрахунками фахівців частка потенційних споживачів екологічно 

чистої продукції в нашій країні становить близько 5 % всього 

населення. У той же час світові тенденції вказують на  постійне 

зростання земельної площі під органічним сільським господарством, 

особливо це стосується країн Європи. Так, за останні роки у Польщі 

загальна площа, що використовується для вирощування екологічно 

чистої продукції, збільшилась удвічі, у Литві та Словаччині – на 75 %, 

у Португалії – на 34 %. Загалом у 2007 р. у світі під органічним 

сільським господарством перебувало 26 млн га, з них 6,9 млн га (2 % 

всіх сільськогосподарських угідь планети ) – у Європі. При цьому, 

найбільші площі сертифікованих угідь  були у США (400 тис. га), 

Аргентині (300 тис. га) та Італії (120 тис. га). За часткою органічних 

угідь у загальній площі сільськогосподарських земель країни 

найбільшими є Ліхтенштейн (26 %), Австрія (13 %) та  

Швейцарії (11 %). 

У 2008 р. частка органічної продукції на світовому ринку 

продуктів харчування становить 2 %, а на ринку в межах Євросоюзу – 

15 %. При цьому, найбільший попит на таку продукцію 

спостерігається у Німеччині, Італії та Франції. Швейцарія посідає 

перше місце в Європі за споживанням екологічно чистої продукції на 

душу населення. За прогнозами експертів у 2020 р. обсяги світового 

ринку екологічно чистих продуктів харчування можуть становити 200-

250 млрд доларів США. 

Правовою основою розвитку і функціонування органічного 

виробництва в Європі є низка постанов, прийнятих Радою Європи, а 

саме: Постанова Ради (ЄЕС) №209/91 24.06.91 про органічне 

виробництво аграрної продукції та посилання на аграрні продукти та 
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продукти харчування; Постанова (ЄЕС) №1804/1999 від 19.07.99, яка 

містить посилання на продукцію тваринницького походження; 

Постанова (ЄК) №94/92, яка визначає правила імпорту продукції 

органічного агровиробництва з третіх країн, чиї критерії виробництва 

та система контролю були визнані ЄС. Ці документи визначають 

правила вирощування продукції рослинництва, утримання основних 

видів худоби (коней, корів, овець, домашньої птиці), виготовлення 

харчової продукції, встановлення вимоги щодо здійснення інспекцій, 

регламентують порядок маркування екологічно чистої продукції, а 

також режим імпорту продукції з третіх країн. 

Наведені вище вимоги поширюються на всі країни-члени ЄС. 

Проте, кожна держава має право встановлювати внутрішні правила 

органічного виробництва, які не можуть бути менш суворими, аніж 

передбачені постановами ЄС. Швеція, Литва, Латвія, Данія, Франція та 

інші європейські держави розробили свої власні системи 

національного контролю та національний логотип екологічно чистої 

продукції. Цікавим прикладом є Франція, яка деталізувала та 

підвищила вимоги щодо ведення органічного агровиробництва 

(особливо у тваринницькому напрямі) для національних виробників та 

імпортерів цієї продукції. У Франції розроблено товарний знак АВ, 

який гарантує, що продукція на 95 % складається із речовин, 

отриманих внаслідок органічного виробництва (нижня межа  

становить 70 %). 

Із європейського досвіду, показники урожайності 

сільськогосподарських культур, вирощених за органічними 

технологіями, в середньому на 30-40 % нижчі, залежно від країни, 

регіону та виду продукції. У країнах Центральної та Східної Європи 

показники врожайності зернових, одержаних за традиційними та 

органічними технологіями, майже однакові. Разом із тим, основна 

частика органічних ферм у Європі має більшу площу, ніж традиційні. 

Затрати праці на органічній фермі рослинництва залежать від виду 

продукції та розміру ферми і в середньому вищі на 10-20 %. Затрати 

праці у тваринництві органічного виробництва залишаються на 

незмінному рівні, проте кількість тварин із розрахунку на 1 га менша 

на 60-80 %, порівнюючи з традиційними фермами. Прибуток 

органічних ферм досягає 100-130 % рентабельності традиційних ферм, 

проте цей показник коливається залежно від країни та виду продукції. 

У деяких країнах завдяки фінансовій підтримці Спільної аграрної 

політики ЄС органічні ферми стали рентабельнішими. Наприклад, у 

Австрії, Німеччині та Швейцарії державні виплати становлять 16-24 % 

прибутку. Без державної підтримки перехід на органічне виробництво 
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в Європі буде збитковим. 

Наявні загальноєвропейські та світові тенденції свідчать про 

істотне зростання частки органічних продуктів харчування в загальній 

структурі виробництва аграрної продукції. Всезростаючий попит на 

органічну продукцію сільського господарства ставить перед Україною 

якісно нові завдання та формує перспективи розвитку аграрного 

сектора з огляду на наявні природно-кліматичні та науково-технічний 

потенціал нашої країни.  

У широкому контексті органічне сільське господарство – це 

практична реалізація в сфері аграрного виробництва загальної 

концепції «сталого (екологічно і соціально збалансованого) розвитку», 

що задовольняє потреби сьогодення, не ставлячи під загрозу здатність 

майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Воно дозволяє в 

перспективі узгодити і гармонізувати економічні, екологічні та 

соціальні цілі в галузі сільського господарства. 

Україна входить до двадцятки світових країн лідерів 

органічного руху. На її території у 2008 р. займалися органічним 

виробництвом 118 підприємств на загальній площі 269984 га ріллі. 

Водночас слід відзначити причини, які перешкоджають широкому 

поширенню органічного сільського господарства: 

 недостатня підтримка й визнання з боку державних 

організацій (консультаційних служб, сільськогосподарських шкіл, 

міністерств, вузів); 

 відсутність інформації, особливо про такі аспекти, як 

організація праці, ринкова економіка, економіка й організація 

виробництва в екологічному сільському господарстві; 

 відсутність можливостей навчання, особливо в професійних 

училищах і технікумах, а також слабкий розвиток консультаційної 

служби; 

 повільне освоєння ринку збуту органічної продукції.  

Для пришвидшення розвитку органічного сільського 

господарства в Україні потрібно законодавчо закріпити 

протекціоністські заходи, а саме: підвищити мито на ввезення хімічних 

добрив; запровадити преміювання за зменшення використання 

хімічних та мінеральних добрив; виділити кошти на розвиток 

організованих ринків органічної продукції тощо. 

Вважаємо за доцільне у процесі розвитку і становлення 

органічного сільського господарства в Україні залучати фермерів до 

розроблення програм та підготовці змін до нормативно-правових актів, 

які регламентуватимуть виробництво органічної продукції. Така 

практика широко використовується в державах Європейського союзу, і 
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це природно, оскільки фермерські господарства – безпосередні 

виробники – у співпраці з дорадчими органами можуть поєднати 

практику з науковими досягненнями і на цій основі внести 

конструктивні пропозиції щодо коригування заходів державної 

підтримки та регулювання цієї сфери. 

Вирішення проблеми екологізації аграрного виробництва дасть 

змогу задовольнити економічні, соціальні та екологічні інтереси. На 

національному рівні матиме місце покращення стану природних 

ресурсів, залучених у сільськогосподарське виробництво, зросте 

експортний потенціал органічного виробництва, збільшиться кількість 

робочих місць в галузі; на регіональному рівні – задовольнятимуться 

потреби в чистому навколишньому природному середовищі та якісній 

сільськогосподарській продукції; на підприємницькому – зросте 

дохідність бізнесу та підвищиться його соціальна відповідальність. 

Економічна політика держави, спрямована на забезпечення 

політики екологізації всіх сфер суспільного виробництва, враховує: 

 розроблення інституціонального базису функціонування 

агропромислового комплексу відповідно до принципів сталого 

розвитку; 

 виконання соціальних гарантій населенню, і, передусім, 

передбачених законом прав громадян на охорону здоров'я; 

 визначення основних напрямів і пріоритетів екологізації 

аграрного сектора економіки; 

 створення умов для функціонування економічного та 

організаційного механізмів екологізації АПК (інвестиційна, фінансово-

кредитна політика, неподаткові методи активізації процесів 

екологізації, формування міжбюджетних відносин, розвиток 

екологічної інфраструктури, ринку агроекологічних послуг, створення 

мотиваційного і стимулюючого механізмів, стратегії системної 

агроекологічної освіти); 

 створення системи інформаційного забезпечення і 

моніторингу сталого розвитку всіх сфер агропромислового комплексу; 

 розвиток процесів інтеграції в систему світогосподарських 

зв'язків, що передбачають участь у міжнародних природоохоронних 

угодах, запобігання екологічному демпінгу, адаптацію до норм і 

правил функціонування СОТ. 

Таким чином, реалізація зазначених завдань дасть змогу досягти 

стабілізації стану природного середовища. Очікувані результати 

будуть виражені у зниженні забруднення навколишнього природного 

середовища відходами сільськогосподарського виробництва, 

поліпшенні екологічного стану середовища, як складової якості життя 
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і здоров'я населення; забезпеченні раціонального 

природокористування нинішніми поколіннями і збереженні потенціалу 

природного середовища для життя і діяльності майбутніх; реалізації 

продовольчо-екологічної безпеки держави; наукомісткому і 

високотехнологічному розвитку сільського господарства та суміжних з 

ним галузей. 
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Концепція органічного виробництва в сільському господарстві 

існувала ще до винайдення синтетичних агрохімікатів. Наприклад, у 

Японії органічне сільське господарство почало розвиватись близько 

ста років тому назад. У його розвиток важливий вклад вніс японський 

філософ Мокіхі Окада (Mokichi Okada). Вчений у своїх працях 

особливо увагу приділяв так званому «природньому сільському 

господарству (Nature Farming), принципи якого багато в чому 

відповідають сучасному органічному виробництву в аграрній сфері. 

До засновників «органічного сільського господарства» відносять 

також японського фермера Масанобу Фукуока (Masanobu Fukuoka), 
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який народився в 1913 році. На своїй фермі Фукуока застосовував 

новий метод ведення сільського господарства – без оранки, без добрив, 

без просапки. Найбільш відомими його працями є – «Природній підхід 

у сільському господарстві» та «Революція однієї соломинки» [3]. 

Органічне землеробство має глибоке коріння в 

сільськогосподарській науці й практиці Росії. Зокрема, ще в ХVІІІ ст. 

російський вчений А.Т. Болотов розробив принципи ведення 

сільськогосподарського виробництва у згоді з природою. Російським 

академіком В.Р. Вільямсом у тридцяті роки позаминулого століття 

була запропонована система землеробства, що за багатьма 

параметрами співпадає з сучасними принципами органічного 

сільського господарства. Проте подальша політика інтенсифікації 

землеробства не сприяла розвитку ідей означених учених. 

У якості самостійного напряму органічне сільське господарство 

стало формуватися лише на початку ХХ ст. Так, перші органічні 

ферми з‖явились в 1930-х рр. у Великобританії. У 1940-му році в книзі 

«Піклуйтеся про землю», спеціаліста з сільського господарства 

Оксфордського Університету лорда Нортборна (Lord 

Northbourne), вперше було введено поняття органічного сільського 

господарства. Одним із засновників органічного сільського 

господарства є британський ботанік Альберт Говард (Albert Howard). 

У 1940 році вийшла його книга «Сільськогосподарський заповіт», яка 

суттєво вплинула на багатьох тогочасних учених і фермерів. Більше 

того – вважається, що органічне сільське господарство всього світу 

почало розвиватися після виходу праці А. Говарда. Вчений висвітлив 

негативний вплив хімічних добрив на здоров‖я тварин і рослин, 

запропонував систему удобрення ґрунтів, на основі використання 

компостів із рослинних залишків і гною.  

Під впливом робіт А. Говарда в 1939 році англійка Ева Бальфур 

(Eve Balfour) проводить перший у світі науковий експеримент на 

сільськогосподарських землях у Великобританії з метою порівняння 

звичайного та органічного сільського господарства. Через 4 роки 

науковець видає книгу «Живий грунт», яка набула широкого 

поширення й стала імпульсом до заснування однієї з найбільш відомих 

нині організацій з органічного сільського господарства Ґрунтова 

Асоціація (Soil Association).  

У США найвпливовішим носієм ідей щодо органіки був Жеромі 

Ірвін Родейл (Jerome Irving Rodale). Одним із перших він 

популяризував поняття «органічне сільське господарство», в 1942 році 

ним було засновано журнал «Органічне землеробство та садівництво», 

в 1950 році – журнал «Запобіжи», в якому висвітлювалась філософія 
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органічного сільського господарства. В 1971 році син науковця Роберт 

Родейл (Robert Rodale) заснував Дослідницький Центр Родейла, що в 

наш час носить назву «Інситут Експериментального Фермерства 

Родейла». 

Одними з перших у сфері органічного виробництва вважаються 

батько й син Георг і Клаус Хіпп – засновники й власники німецької 

компанії, що спеціалізується на виробництві дитячого харчування 

HiPP. У п‖ятидесятих роках минулого століття Георг Хіпп стикнувся з 

тим, що сільськогосподарські виробники пропонували дуже малу 

кількість не забруднених хімічними добривами овочів і фруктів, а саме 

такі потрібні для дитячого харчування. Підприємець почав шукати 

альтернативу, захопився методом натурального вирощування Ганса 

Мюллера, біолога-грунтознавця зі Швейцарії, став застосовувати його 

й вирощувати овочі та фрукти без використання хімічних добрив. Його 

син, Клаус Хіпп продовжив розвивати ідею органічного сільського 

господарства й поступово створив союз фермерів, які працювали в 

органічному сільськогосподарському виробництві.  Це сприяло тому, 

що Німеччина стала однією з перших країн у світі, де з‖явилось 

органічне сільське господарство [5].  

У кінці 1970-х рр. перші невеликі органічні ферми з‖явились в 

Іспанії. Місцеві фермери укладали контракти на постачання цієї 

продукції у Францію, Німеччину, Великобританію [2]. Починаючи з 

1987 року, деякі європейські країни для стимулювання розвитку 

органічного виробництва, ввели субсидії для господарств, які 

переходили на органічні методи сільського господарства. Зокрема, це 

такі країни як Данія, Німеччина, Фінляндія, Норвегія, Швеція та 

Австрія. 

Справжній бум органічного сільського господарства та 

інтенсивне зростання ринку органічних продуктів відбулося в 90-х рр. 

минулого століття. Цьому сприяла поява законодавчої бази для 

регламентації сфери органічного виробництва. Так, у США в 1990 році 

було прийнято «Акт про органічне виробництво продуктів 

харчування», який і нині залишається осново американських 

стандартів у даній галузі. В Європі в 1991 році запровадили стандарти 

«Загальноєвропейської угоди з органічного виробництва 

сільськогосподарської продукції» (з 2009 року в ЄС діють нові 

директиви з органічного виробництва) [6]. 

Окрім того в кінці минулого століття низка країн Європейського 

Союзу розробили національні програми розвитку органічного 

сільського господарства, що, в першу чергу, були направлені на 

збільшення площ і кількість підприємств виробників органічної 
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продукції. Зазначені програми передбачали: виплату щорічних 

субсидій підприємствам, які випускали органічну продукцію; 

проведення інформаційних кампаній для населення ЗМІ про користь 

натурального харчування й здорового способу життя; надання 

допомоги національним асоціаціям виробників органічної продукції; 

фінансування наукових досліджень. Зокрема, з загального бюджету 

Євросоюзу, направленого на продовольчу безпеку (3,8 млрд євро), в 

2014-2015 рр. 461 млн євро припадало на наукові дослідження в сфері 

розвитку органічного виробництва [1]. 

Основним імпульсом для стрімкого розвитку органічних 

господарств в Іспанії стало прийняття в 1995 році законів відносно 

органічного сільського господарства та виділення спеціальних 

субсидій. Як результат – площа органічних земель в цій країні з 1995 

по 2002 рік збільшилась майже в 30 разів і нині Іспанія находиться на 

другому місці за загальною площею органічних сільськогосподарських 

угідь в Європі (близько 1 млн га).  

У наш час у Європі функціонує більше 200 тис підприємств 

виробників органічної продукції, знаходиться четверта частина всіх 

органічних сільськогосподарських угідь світу (7,4 млн га), щорічне 

зростання складає близько 7%. Італія, Іспанія, Німеччина, 

Великобританія та Франція в сумі дають більше 50% всіх органічних 

сільськогосподарських земель Європи [2].  

Із кінця 1990-х рр. і з початком нового століття органічне 

виробництво почало активно розвиватися в країнах Східної Європи 

переважно для експорту до країн Західної Європи. Вступ нових країн 

Східної Європи до ЄС також сприяв прискоренню розвитку 

органічного сільського господарства за рахунок додаткової фінансової 

підтримки від країн Західної Європи, обміну знаннями та полегшення 

правил торгівлі. Відповідно, в країнах Східної Європи (наприклад, в 

Латвії, Естонії, Чехії, Словаччині та Словенії) в останні роки суттєво 

збільшилась частка органічних сільськогосподарських угідь. У Росії 

органічне сільське господарство теж почало розвиватися в 1990-х рр., 

коли почали збирати та експортувати гриби, ягоди й горіхи з Сибіру до 

країн Західної Європи.  

Стрімкими темпами в умовах сьогодення розвивається 

органічне виробництво в Аргентині, Китаї, Індії, Сингапурі, Малайзії, 

Гонконгу, Австралії. Найвищі показники зростання даного сектору 

демонструють Китай та Індія. Для Австралії характерною є найбільша 

кількість сертифікованих органічних господарств у світі з 22,69 млн га, 

що находяться в північній частині країни. Хоча ринок органічних 

продуктів харчування складає лише близько 1,25% від загального 
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обсягу продажів продуктів харчування, органічна складова в Австралії 

збільшується в середньому на 15% щороку. За даними Федерації 

органічного руху Австралії, 61% австралійців періодично купують 

хоча б декілька органічних продуктів  [4]. Загалом, органічне 

виробництво в світі продовжує розвиватися, завойовуючи нових 

прихильників як серед виробників, так і серед споживачів.  
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РИНОК ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ 
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економічного аналізу, Харківського національного аграрного 
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Екологічна проблема вже давно розглядається світовою 

спільнотою, як нагальна, гостро-актуальна іполемічна. Важливе 

значення займає в ній виробництво екологічно чистої продукції, 

виробленої аграрним сектором. Таке виробництво ще називають 

«екологічно-чиста продукція». Ринок екологічно чистих продуктів 

харчування є найбільш перспективним сегментом 

західноєвропейського агропромислового ринку. Для українських 

сільськогосподарських товаровиробників розвиток органічного 

http://organic.ua/
http://www.organicproducts.narod.ru/
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землеробства у світі являється стимулом до вирощування екологічно 

чистої продукції. 

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку 

органічної продукції в Україні розглядалися такими вітчизняними 

науковцями, як: Артиш В.І, Зайчук Т.О., Милованов Є.В., Шлапак В.О. 

та ін. Дослідження останніх років свідчать про погіршення стану 

навколишнього середовища та здоров'я людини, що викликає 

занепокоєння у суспільстві. Одним із шляхів виходу із цієї ситуації є 

виробництво та пропозиція екологічно чистих продуктів. Науковці 

виділяють в ній антропогенний фактор, специфіку впливу на природне 

середовище, зміни, що пов‘язані зі здоров‘ям людини. 

Як відомо, екологічно чисті продукти - це продукти, які 

сприймаються споживачем як безпечні для здоров'я, такі, що 

позитивно впливають на організм людини, в них відсутні небезпечні 

інгредієнти, і вони не справляють негативного впливу на довкілля. 

Слід зазначити, що в Україні орієнтація на екологічно чисті 

товари пов'язана з економічним ризиком, який полягає в тому, що 

певна категорія споживачів не взмозі використовувати екологічно 

чисту продукцію за пропонованими цінами. Тому витрати на 

виробництво і збут не окуповуються і підприємства не поспішають 

вирішувати дане питання.  

Інша справа з екологічним маркуванням, тобто нанесенням 

певних відомостей про ті чи інші властивості товару. Деякі українські 

виробники зазначають про "екологічну чистоту" своєї продукції. Але, 

на жаль, це є певною рекламною пропагандою. Вітчизняні виробники 

швидко перейняли деякі прийоми зарубіжних колег і обіцяють 

споживачам що завгодно. Нанести на упаковку позначку про її 

екологічність сьогодні може практично кожний. 

Державна служба України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів повина брати активну участь у 

напрацюванні та супроводженні нормативно-правових актів, які 

впорядкують ринок виробництва органічної продукції. Про це з 

посиланням на голову Держпродспоживслужби Володимира Лапу, 

повідомила прес-служба Мінагрополітики [1]. 

 «Закон «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини» у новій редакції набув 

чинності лише у січні 2014 року, але він уже потребує удосконалення. 

Він не відповідає сучасним вимогам ринку та потребує додаткового 

узгодження із законодавством ЄС. Крім того, рівень органічного 

виробництва в Україні не відповідає потенціалу держави. Саме тому 

над цим питанням при Мінагрополітики працює експертна група. Зараз 



 396 

документ на фінальній стадії погодження, і очікується, що уже 

найближчим часом напрацьовані законодавчі зміни будуть винесені на 

розгляд Верховної Ради», — повідомив він [1]. 

За оцінками Володимира Лапи, створення нормативно-правової 

бази зніме існуючі ризики для ринку «органіки», чітко врегулює всі 

аспекти виробництва та обігу органічної сільськогосподарської 

продукції, забезпечить належний контроль та нагляд в частині 

безпечності та якості такої продукції. Що сприятиме виходу учасників 

органічного ринку на світовий ринок. 

«Щоб ми могли гарантувати високу якість, безпечність та 

дійсно органічність продуктів, маркованих як органічні, повинна діяти 

прозора система контролю на всіх етапах її виробництва. Також мають 

бути чітко виписані процедури інспектування та сертифікації 

виробництва, переробки органічної продукції та реєстрації суб‘єктів 

виробництва. Саме за таких умов ми зможемо посилити довіру 

споживача до виробника органічної продукції», — вважає голова 

Держпродспоживслужби [1]. І це має дати імпульс для розвитку 

органічної продукції в Україні. 

Починаючи з 90-х років ХХ ст., у багатьох країнах світу 

формуються ринки органічної продукції, на сьогодні в них швидко 

зростають обсяги, що пов‘язано з: підвищенням кількості екологічних 

катастроф, конфліктами навколо харчових продуктів на державному 

рівні, зростанням рівня свідомості споживачів щодо власного 

майбутнього та майбутнього своїх дітей, навколишнього середовища. 

Високі темпи споживання, розширення асортименту, розповсюдження 

органічного агровиробництва в усьому світі дають підстави 

стверджувати, що органічні продукти є найпріоритетнішим напрямом 

у харчуванні людини.  

Так, у США та Західній Європі органічні продукти сьогодні 

займають відповідну ринкову нішу і характеризуються щорічним 

приростом на рівні 10-12% [2], навіть за умови, що їх вартість у 

середньому на 40-50% вище від традиційних. Вони реалізуються, 

головним чином, через магазини здорового харчування та 

спеціалізовані відділи звичайних продовольчих магазинів. 

Вітчизняний ринок органічної продукції має значний потенціал, 

оскільки його обсяг є найменшим серед сусідніх європейських країн, 

тоді як за потенціальною площею сільськогосподарських угідь для 

органічного виробництва Україна відстає лише від Чеської Республіки 

та Польщі. Негативний вплив на вітчизняний ринок органічної 

продукції спричинила економічна та політична нестабільність 2008-

2009 рр., що призвело до його спаду в 10 разів. При цьому рівень 
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споживання на душу населення (0,08 євро у 2005 р. і 0,03 євро у 

2009 р.) свідчить про недостатній рівень підтримки органічного 

виробництва з боку держави та розвиток інфраструктури ринку 

органічної продукції.  

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства 

України, приблизно 70 % українських виробників органічної продукції 

орієнтовані на експорт [3]. Основними експортними ринками для 

України є Європейський Союз, США, Канада та Японія. Однак точних 

даних щодо обсягу та асортименту цієї продукції немає через 

відсутність офіційних статистичних даних та неврегульованість 

митного контролю (у митних деклараціях органічна продукція не 

відрізняється від традиційної).  

Необхідно зауважити, що, за нашими дослідженнями, більше 

88 % вітчизняних споживачів позитивно ставляться до органічної 

продукції та готові її купувати за таких умов:  

1) забезпечення суворого контролю якості з боку державних 

органів;  

2) виробництво повного асортименту продукції та доступність у 

торговельній мережі;  

3) незначне збільшення ціни на рівні 10-20 % відносно 

традиційної продукції, що можливо за умови формування 

взаємозв‘язку: державна підтримка виробників органічної продукції → 

зростання їх кількості → збільшення виробленої продукції та 

сировини. Ще один фактор на користь розвитку «органіки» - це 

наслідки Чорнобильської аварії, де землі забруднені, а продукти 

харчування зараз населення використовує з підвищеним ризиком. 

Таким чином, розвиток вітчизняного ринку органічної продукції 

складається і залежить від: споживача, виробника, постачальника, 

продавця, дистриб‘ютора, законодавчих та контролюючих органів 

тощо. 

Для забезпечення ефективного розвитку органічної продукції в 

умовах ринкової економіки кожен з суб‘єктів цього ринку повинен 

володіти певним обов'язковим набором атрибутів. Якщо обов‘язковий 

набір атрибутів суб‘єктів ринку органічної продукції не 

укомплектований або не повністю укомплектований, потрібно знати 

причини цього явища і мати можливість їх усунення. Такі причини: 

організаційні, ментальні, інвестиційні. Крім того, у процесі взаємодії 

основних учасників виробництва і ринку органічної продукції 

обов‘язково виникають будь-які взаємні претензії, проблеми, 

незадоволені очікування, які можна і потрібно вчасно вирішувати. 

Лише за цих умов можливий ефективний розвиток ринку органічної 
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продукції. Однак спочатку ці проблеми треба знати, тобто вміти 

діагностувати, що є завданням комплексного маркетингового 

дослідження, яке крок за кроком починає реалізовуватися в Україні.  

Сьогодні український ринок органічної продукції поступово 

розвивається, розширюється асортимент вітчизняної продукції, що 

дозволяє споживачу купувати не лише органічні крупи, з яких все 

починалося, а й продукти м‘ясо-молочної групи, овочі, фрукти, зелень 

тощо. Крім того, деякі виробники та продавці органічної продукції 

почали переходити на інший, більш якісний рівень – надавати 

споживачеві вже перероблені продукти – сухі сніданки, консерви, 

ковбаси, сири тощо. Звичайно, це вимагає від виробників та 

переробників додаткових ресурсних і фінансових вкладень, оскільки 

кожен етап виробництва органічних продуктів харчування повинен 

відповідати вимогам, пройти ретельну сертифікацію. Однак, 

враховуючи тренди та попит, це дозволить їм зайняти свою нішу на 

ринку та забезпечити фінансову стабільність [4]. 

Умови ефективного функціонування ринку органічної продукції 

в Україні визначають учасники ринку, які мають свої характеристики 

та умови участі на ринку. Так, законодавчі органи  встановлюють 

умови функціонування ринку через законодавчо-нормативні акти, що 

визначають особливості виробництва, переробки та реалізації 

органічної продукції. Умови: 1. Знати, що таке органічний продукт. 

2. Забезпечити ефективну взаємодію всіх учасників ринку. 3. Знати 

попит на органічну продукцію. 

Контролюючі органи контролюють виконання законодавчо-

нормативних актів всіма учасниками ринку. Умови: 1. Знати, що таке 

органічний продукт. 2. Здійснювати контроль за дотриманням вимог 

законодавчих органів. 3. Знати попит на органічну продукцію. 

Споживачі – головні суб'єкти, які визначають умови на ринку та 

зазнають впливу від інших учасників. Умови: 1. Знати, що таке 

органічний продукт. 2. Мати бажання його купити. 3. Мати 

можливість його купити. 4. Впливати на інших учасників ринку через 

контролюючі органи. 

Виробники і постачальники необхідні для задоволення потреб 

ринку і попиту споживачів. На українському ринку представлені 

виробниками органічної продукції та переробниками органічної 

продукції, компаніями, які постачають на український ринок імпортні 

органічні продукти. Умови: 1. Знати, що таке органічний продукт. 2. 

Виконувати вимоги законодавчих та контролюючих органів. 3. Знати 

попит на органічну продукцію. 4. Мати бажання задовольнити потреби 

споживачів. 5. Мати можливість задовольнити ці потреби (інвестиційні 
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та агротехнологічні). 

Продавці і дистриб‘ютори задовольняють попит споживачів за 

допомогою пропозиції виробників та постачальників. Головний 

суб‘єкт ринку, від якого може повністю залежати стимулювання та 

формування попиту і пропозиції на органічному ринку, мають 

стратегічне значення. Умови: 1. Знати, що таке органічний продукт. 

2. Виконувати вимоги законодавчих та контролюючих органів. 3. 

Знати попит на органічну продукцію. 4. Мати бажання задовольнити 

потреби споживача. 5. Забезпечити асортимент органічної продукції 

шляхом залучення їх виробників і постачальників. 6. Залучити 

споживачів до органічних продуктів взагалі та до своєї торгової точки. 

7. Стимулювати та формувати попит і пропозицію на ринку органічної 

продукції, забезпечувати ефективну комунікацію між споживачем і 

виробником.  

Але є ще один «негаразд»: критерії віднесення товарів до 

екологічно чистих розпливчасті та неструктуровані. Багато хто зі 

споживачів вважають приставку "біо" гарантією екологічної чистоти, у 

цілому ж термін "екологічна чистота" трактується всіма (100 %) 

споживачами як відсутність консервантів, синтетичних добавок і 

барвників. Сформувався окремий і дуже важливий сегмент споживачів 

екологічно чистих товарів, у першу чергу продуктів харчування, - це 

діти. Насичення ринку екологічно чистими товарами для цього 

сегменту населення повинно стати першочерговим завданням.  

Отже, можна прогнозувати, що ринок екологічно чистих товарів 

в Україні буде швидко зростати, що робить його особливо 

привабливим для учасників ринкових відносин, проте вихід на цей 

ринок вимагає значних капіталовкладень і характеризується високим 

ризиком.  

Ефективність розвитку ринку органічної продукції в ринкових 

умовах господарювання є можливою за умови виконання кожним 

суб‘єктом ринку відповідних функцій і вимог споживача. Це дозволить 

сформувати агроекологічний імідж України, сприятиме залученню 

вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток органічного 

виробництва як перспективний напрям в аграрному секторі економіки. 

Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні 

потенціалу (виробничого, природно-кліматичного, ресурсного тощо) 

для визначення можливих обсягів розвитку ринку органічної продукції 

в Україні. Але самі наукові дослідження, як нові знання, ще не є 

кінцева мета сільськогосподарського виробництва. Важливо на їх базі 

розробити і впровадити ефективні технології забезпечення розвитку 

органічного виробництва. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ 
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О. Д. Ковальчук, к.е.н., докторант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

В світі постійно зростає як число фермерів, які виробляють 

органічну продукцію, так і її споживачів. Відповідно спостерігається 

збільшення кількості систем спільних гарантій (Participatory Guarantee 

Systems - PGS). Термінологія і концептуальні рамки ініціативи PGS 

вперше були розроблені на круглому столі з альтернативної 

сертифікації органічного виробництва в Бразилії у 2004 р., 

організований Міжнародною Федерацією органічних 

сільськогосподарських рухів (International Federation of Organic 

Agriculture Movements – IFOAM) та Латиноамериканським 

агроекологічним рухом (Latin America Agro-Ecology Movement – 

MAELA) [4, с. 10]. За визначенням IFOAM, PGS - це локально 

зосереджені системи забезпечення якості. Вони об'єднують виробників 

і споживачів на основі активної участі зацікавлених сторін і 

ґрунтуються на основі довіри, соціальних зв'язках і обміну 

знаннями [6]. PGS ініціативи проявляють себе в межах національних 

                                                           

‡
 Participatory Guarantee Systems - системи спільних гарантій 

http://agravery.com/uk/posts/show/na-rinku-organicnoi-produkcii-ocikuutsa-zakonodavci-zmini.%202
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кордонів та зумовлені формальними та неформальними причинами. 

Зокрема, поширення PGS систем у всьому світі відбулося завдяки 

дешевшому механізму (не потрібно офіційної сертифікації) 

забезпечення споживачів органічною продукцією малими 

фермерськими господарствами. 

В межах швейцарсько – українського проекту "Розвиток 

органічного ринку в Україні (2012-2016), що впроваджується 

Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, 

Швейцарія) система гарантій спільної участі (PGS) фігурує, як 

«система гарантування якості, що фокусуються на місцевому 

розвитку" [1, с. 16]. Оцінюється, що на сьогодні існує щонайменше 41 

ініціатива PGS, які охоплюють усі континенти, і така ж кількість 

ініціатив перебуває у стадії розробки. Азія та Латинська Америка 

залишаються лідерами за кількістю фермерів, сертифікованих через 

PGS, а також за рівнем визнання їх національними урядами. 

В словнику ФАО зазначено, що PGS – це система колективних 

гарантій [5, c.121]. Системи колективних гарантій мають спільну мету 

з системами сертифікації третьою стороною (зокрема таких, як ТОВ 

«Органік Стандарт» в Україні) задля забезпечення надійних гарантій 

для споживачів, які прагнуть отримати органічну продукцію. Водночас 

існує різниця між PGS та традиційною сертифікацією органічного 

виробництва. Як видно з тлумачення, в PGS пряма участь фермерів і 

навіть споживачів в процесі надання гарантій не лише вітається, але і є 

необхідною. Така участь є цілком реальною, коли мова йде про 

невеликі ферми і місцеві ринки, для яких і функціонують ініціативи 

PGS. Активна участь усіх зацікавлених сторін призводить не лише до 

підвищення їх потенціалу, а й до зростання відповідальності. Тому в 

ініціативах PGS значна увага приділяється приросту знань та 

підвищення компетентності не лише виробників, але і споживачів. 

PGS ще не прийнята на рівні міжнародної торгівлі органічною 

продукцією, але актуальна для розвитку внутрішніх ринків, в т.ч. і 

українського. 

За оцінками IFOAM більше 109 тис. виробників і переробників 

зі всього світу залучені до PGS ініціатив, з яких 46945 – сертифіковані 

(рис. 1). PGS ініціативи розповсюджені в 72 країнах, в т.ч. 20 країн 

мають як добре розроблені, так і такі, що знаходяться на стадії 

розробки PGS практики, 33 країни демонструють лише окремі випадки 

PGS, і 19 країн використовують PGS лише частково. 

PGS ініціативи розвивались незалежно одна від одної в різних 

країнах і культурних контекстах, у відповідь на проблеми, з якими 

зіштовхувалися виробники органічних продуктів. Однак, незважаючи 
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на це, вони мають ряд спільних обов‘язкових рис: наявність стандартів 

і норм; чітко визначені внески; документовані системи і процедури 

управління; механізми перевірки відповідності виробників; гарантії і 

маркування; система штрафів. 

 

 
Рис. 1. Кількість виробників залучених 

до PGS ініціатив у 2015 р. 

Джерело: IFOAM, http://www.ifoam.bio/en/pgs-map 

 

Міжнародна Федерація органічних сільськогосподарських рухів 

(IFOAM) завдяки існуючій програмі оцінює виробників щодо 

відповідності принципам та вимогам PGS систем та органічного 

виробництва і при позитивному результаті надає дозвіл на 

використання офіційного логотипу (рис. 2) [3, с. 149]. Він може 

використовуватись в інформаційних матеріалах, таких як веб-сайти, 

брошури, реклама, але не на продукції. 

Таким чином, PGS системи не лише гарантують надійність 

органічної продукції, але й потужно використовують місцеві та 

альтернативні канали збуту. Незважаючи на те, що їх методологія та 

стратегія можуть бути різними, належність одним і тим же основним 

принципам об'єднує їх в єдину спільноту. PGS ґрунтуються на нормах, 

http://www.ifoam.bio/en/pgs-map
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що розроблені зацікавленими сторонами і включають: 

демократичність і спільність процесу; можливість застосування 

малими фермерськими господарствами; принципи і цінності, що 

сприяють забезпеченню засобів до існування і добробуту фермерських 

сімей та сприяють поширенню органічного сільського господарства; 

документально зафіксовані системи і процедури управління; 

механізми перевірки виконання фермерами встановлених норм, які 

можуть активізувати участь та об'єднання всіх зацікавлених сторін і 

організувати для них навчальний процес; механізми підтримки 

фермерів у виробництві органічної продукції та визнання їх 

приналежності до органічного сектору; знаки або маркування, що 

підтверджують органічний статус; чіткі і заздалегідь сформульовані 

наслідки недотримання фермерами норм і стандартів. 

 
 

Рис. 2. Логотип PGS ініціатив,  

що офіційно визнаний IFOAM 

Джерело: IFOAM, http://www.ifoam.bio/en/ifoam-pgs-recognition 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТУВАННЯ 

ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

В.А. Чудовська, к.е.н. 

Інститут агроекології і природокористування НААН 

 

Зі зростанням ролі органічного сільського господарства і 

розширенням його використання як інструменту управління 

природокористуванням підсилювалася й увага до теоретичних питань 

цього явища. Однак певні теоретичні аспекти органічного сільського 

господарства ще недостатньо розроблені. Насамперед, ні у світовій, ні 

у вітчизняній практиці немає єдиного визначення власне поняття 

органічного сільського господарства, що ускладнює його нормативно-

правове забезпечення та методичний супровід. 

Аналіз літературних джерел дає підставу стверджувати, що 

існують не тільки різні підходи до трактування сутності органічного 

сільського господарства, а й відстежується ототожнення різних за 

своєю суттю систем, таких як землеробство, виробництво та 

господарство, що вважаємо нераціональним та неточним. Хоча 

наведені дефініції і є взаємопов‘язаними та взаємодоповнюючими, 

вважаємо їх ототожнення помилковим, проте воно прийнятне, 

оскільки сільське господарство включає в себе як землеробство, так і 

виробництво. Тому пропонуємо розмежовувати такі поняття як 

«органічне виробництво», «органічне землеробство», «органічне 

сільське господарство». 

Дійсно, більшість українських вчених поняття «органічне 

http://www.fao.org/3/a-as991b.pdf
http://www.ifoam.bio/en/organic-policy-guarantee/participatory-guarantee-systems-pgs
http://www.ifoam.bio/en/organic-policy-guarantee/participatory-guarantee-systems-pgs
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сільське господарство» асоціюють з «органічним землеробством» або з 

«виробництвом органічної сільськогосподарської продукції». Зокрема, 

Т.О. Чайка визначає органічне сільське господарство як 

багатофункціональну агроекологічну модель виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції з певними цілями, принципами і 

методами, що ґрунтується на ретельному менеджменті (плануванні й 

управлінні) агроекосистем [6, с. 18]. В.І. Артиш трактує органічне 

сільське господарство як модель виробництва натуральної продукції з 

оздоровчими властивостями, що ґрунтується на використанні 

біологічних та агротехнічних методів господарювання за 

встановленими правилами у визначених зонах [1]. Для більшості 

вчених цей термін означає сільськогосподарську практику, що має 

певні обмеження, заборони та вимоги, а саме: заборону на 

використання синтетичних добрив, пестицидів, ГМО, вимогу 

мінімального обробітку ґрунту тощо. Крім того, деякі науковці 

підкреслюють важливість та доцільність урахування окремих 

складових елементів виробничого процесу. Зокрема, Є. Ковальова 

акцентує на тому, що органічне виробництво має здійснюватися на 

радіоактивно незабруднених ділянках без застосування антибіотиків, 

барвників та будь-яких інших неприродних (штучних) домішок [4, 

с. 54]. Н. Бородачова зазначає, що при виробництві органічної 

продукції має забезпечуватися дотримання екологічних вимог 

протягом усього агропродовольчого ланцюга «виробництво – 

переробка – реалізація» [2, с. 55]. 

Іншою причиною наявності відмінних визначень органічного 

сільського господарства є неоднакове його трактування різними 

мовами. Так, у Франції та Італії аналогом нашого «органічний» є 

«biologique» та «biologica», у Польщі та Швеції використовуються 

терміни «ekologicznej» та «ekologisk» відповідно, в Англії – «organic», 

що є найбільш еквівалентним до дефініції вживаної в українській 

термінології. 

Ще однією причиною відсутності єдиного загальноприйнятого 

визначення органічного сільського господарства виступає різне 

правове забезпечення в різних країнах, оскільки внаслідок 

розбіжностей у законодавстві немає однакового тлумачення цього 

поняття (табл. 1). Усі наведені визначення мають спільні технологічні 

аспекти, але при цьому відмінності полягають у тому, що акцент 

робиться або безпосередньо на процесі виробництва, або на управлінні 

ним.
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Таблиця 1 

Тлумачення органічного сільського господарства в окремих країнах світу  

(згідно з існуючим законодавством) 

 

Країна/організація Значення 

Комісія Кодекс 

Аліментаріус 

Продовольчої 

сільськогосподарської 

організації/Всесвітньої 

організації охорони 

здоров‘я 

Цілісна система виробничого менеджменту, яка підтримує та поліпшує стан агроекосистем, 

включаючи біорізноманіття, біологічні цикли й властивості ґрунтів, надаючи при цьому 

особливе значення та преференції використанню локальних ресурсів замість застосування 

витратних матеріалів неприродного походження. Це досягається за допомогою застосування 

агрономічних, біологічних та механічних методів замість використання синтетичних 

матеріалів, що забезпечує стале функціонування агросистеми 

Міжнародна Федерація 

органічних 

сільськогосподарських 

рухів (IFOAM) 

Сільськогосподарська система, яка сприяє збереженню довкілля, соціально та економічно 

підтримуючи виробництво здорових продуктів харчування, волокна тощо, в основі якої 

лежить застосовування локально-специфічної родючості ґрунтів як основного елемента 

успішного виробництва. Така система використовує природний потенціал рослин, тварин, 

ландшафтів і спрямована на гармонізацію сільськогосподарської практики та навколишнього 

середовища. Значно зменшує використання зовнішніх факторів виробництва за рахунок 

обмеження застосування синтезованих хімічним шляхом добрив, пестицидів і фармпрепаратів, 

використовуючи для підвищення врожаїв та захисту рослин інші агротехнологічні заходи й 

різноманітні природні чинники. Вимагає дотримання принципів, зумовлених місцевими 

соціально-економічними, кліматичними та історико-культурними особливостями 

Україна, 

Закон «Про 

виробництво та обіг 

органічної 

сільськогосподарської 

продукції та сировини» 

Виробнича діяльність фізичних або юридичних осіб (у тому числі з вирощування та 

переробки), де під час такого виробництва виключається застосування хімічних добрив, 

пестицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо, та на всіх етапах 

виробництва (вирощування, переробки) застосовуються методи, принципи та правила, 

визначені цим Законом, для отримання натуральної (екологічно чистої) продукції, а також 

збереження та відновлення природних ресурсів 
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Чеська Республіка, 

Закон «Про органічне 

сільське господарство» 

Особливий вид господарського управління, що характеризується турботою про всі складові 

навколишнього середовища шляхом запровадження обмежень або заборони використання 

речовин чи агроприйомів, які негативно впливають на довкілля, забруднюючи його, та 

підвищують ризики в продовольчому ланцюзі 

США, 

Колегія з національних 

стандартів органічної 

продукції 

Департаменту 

сільського 

господарства 

Система екологічного менеджменту сільськогосподарського виробництва, яка підтримує та 

поліпшує біорізноманіття, біологічні цикли та активність ґрунтів. Ґрунтується на 

мінімальному використанні штучних сировини й матеріалів та агротехнічних прийомах, які 

відроджують, підтримують і поліпшують екологічний баланс 

Ізраїль, Міністерство 

сільського 

господарства та 

розвитку сільської 

місцевості 

Система сільськогосподарського виробництва, основна мета якої – оптимізація виробництва 

якісних продуктів без використання штучних або синтетичних добрив, пестицидів чи інших 

хімікатів. Головний акцент зосереджується на збереженні довкілля для майбутніх поколінь та 

захисті навколишнього середовища в цілому. Виробничі цикли мають бути, по-можливості, 

замкнутими з мінімальним використанням дозволених зовнішніх чинників 

Республіка Польща, 

Закон «Про органічне 

сільське господарство» 

Сільськогосподарське виробництво на органічному сільськогосподарському підприємстві, яке 

ведуть відповідно до принципів сталого розвитку, стимулюючи та підтримуючи механізми 

сільськогосподарського виробництва шляхом використання природних матеріалів, 

гарантуючи при цьому підтримання родючості ґрунтів та здоров‘я флори і фауни 

Джерело: узагальнено автором за [3, 5, 7]. 
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Тому нами було сформульоване більш точне тлумачення 

виробництва органічної сільськогосподарської продукції як виду 

виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських 

товаровиробників, спрямованої на задоволення суспільних потреб та 

дотримання вимог екологічної безпеки впродовж усього життєвого 

циклу такої продукції завдяки збалансованому використанню 

природних ресурсів. Таке визначення дає змогу розуміти виробництво 

органічної сільськогосподарської продукції не тільки як процес 

створення екологічно безпечної продукції, а й як господарську 

діяльність, що базується на раціональному перетворенні та 

використанні природних ресурсів з метою створення необхідних умов 

для збереження довкілля. 
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МЕЖІ СТІЙКОСТІ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 

 

М.І. Сайкевич, к.е.н., доцент  

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Згідно визначення Національної ради органічних стандартів 

США, органічна система являє собою «управління екологічним 

виробництвом, що сприяє і посилює біологічне різноманіття, 

біологічні цикли та біологічну активність ґрунту. Органічне 

землеробство засноване на мінімальному використанні продуктів, 

джерело походження яких знаходиться за межами господарства та на 

прийомах управління, які передбачають відновлення, підтримку та 

підвищення екологічної гармонії». Функціонування органічної 

системи засноване на розумінні екологічних процесів, що сприяють 

кругообігу поживних речовин, оптимізації стану рослин та тварин, а 

також підвищенню ефективності використання ресурсів у 

сільськогосподарських екосистемах.  

На відміну від сучасних і традиційних методів ведення 

сільського господарства, органічне землеробство не залежить від 

синтетичних хімічних речовин, використовує природні, біологічні 

методи підвищення родючості ґрунтів, такі як мікробна активність, що 

підсилює живлення рослин. По-друге, сівозміни, які  практикуються в 

органічному сільському господарстві підвищують біорізноманіття, яке 

стимулює продуктивність та стійкість і сприяє формуванню здорової 

системи землеробства. Традиційні системи землеробства 

використовують монокультурну спеціалізацію рослинництва, яка 

руйнує родючість ґрунту. Таким чином, органічне землеробство має 

забезпечувати стійкість агроекологічних систем, не порушуючи 

господарською діяльністю здатність цих систем до природного 

відновлення. І це безперечно, є значним позитивним надбанням 

аграрної науки та практики. 

Ми можемо помітити, як зростає органічна частина сучасного 

ринку продовольства за збільшенням поличок з органічними 

продуктами у наших супермаркетах. Прихильники підтримують 

органічне виробництво у всьому – від молока і кави до м‘яса та овочів,  

наголошуючи на «стійкості» такого виробництва та його здатності 

прогодувати зростаюче населення планети. Дослідники з екологічної 

групи інституту  Worldwatch (Вашингтон, Округ Колумбія) пішли ще 

далі, стверджуючи, що органічне сільське господарство «має 

потенціал, аби зробити свій внесок у стійку продовольчу безпеку 

шляхом покращення харчування та підтримки рівня життя у сільській 
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місцевості, при одночасному зниженні уразливості до змін клімату та 

розширенні біорізноманіття» [1].  

Але факти стверджують протилежне. Дослідження, проведені 

ізраїльськими вченими з Інституту водних досліджень в Університеті 

Бен-Гуріона, виявили, «що інтенсивне органічне сільське 

господарство, яке базується на твердих органічних речовинах, таких як 

компостований гній, що вноситься у ґрунт перед посадкою як єдине 

добриво, призводить до значного змивання нітратів» у ґрунтові води 

[2]. Не маючи можливості вносити твердий гній для підкормки рослин 

у декілька прийомі протягом всього періоду вегетації, господарства 

намагаються внести одноразово велику дозу. Але внесення 

азотомістких добрив у такий спосіб не синхронізується з 

періодичністю потреб рослин у них, значна частина азоту вимивається 

з ґрунту, а витрати господарств стають неефективними. Враховуючи, 

що більшість родючих сільськогосподарських регіонів, потерпають від 

посухи, збільшення нітратів у ґрунтових водах навряд чи може 

вважатися ознакою стійкого розвитку. Крім того, як зазначає Стів 

Севедж на сайті Sustainablog, компостування гною створює значну 

кількість парникових газів. Компост породжує патогенні мікроби, які 

вражають сільськогосподарські культури, що зумовлює більш часті 

харчові отруєння споживачів [2]. 

Можливість негативного впливу органічного землеробства на 

екосистеми підтверджують також досліди Юліуса МакГі з 

Університету Орегону. Широкомасштабні статистичні спостереження 

(49 штатів за період 2000-2008 рр.) довели зростання обсягів 

парникових газів внаслідок розширення органічного виробництва. На 

думку МакГі це відбувається ще й тому, що господарства, які 

переходять на органічні технології, насправді намагаються відповідати 

на запити споживачів, а не активістів-фермерів, що протидіють впливу 

традиційного інтенсивного сільськогосподарського виробництва. Коли 

на сертифікований органічний ринок масово заходять крупні 

корпорації, це неминуче призводить до послаблення стандартів. Крім 

того, запровадження масштабного органічного виробництва, що має 

відносно низьку врожайність у поєднанні з використанням важкої 

машинної техніки створює ще більше парникових газів. А деякі 

органічно вирощені культури, такі як помідори, в принципі 

продукують більше парникових газів, ніж їх традиційні альтернативи, і 

це посилюється, коли реалізується у великих масштабах [3]. 

Іншим обмеженням органічного сільськогосподарського 

виробництва є ігнорування ефективних підходів до покращення якості 

ґрунту, застосування технологій мінімального ґрунтопорушення у 
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поєднанні з покривними рослинами. Ці два прийоми дійсно 

дозволяють запобігти ерозії ґрунту та вимиванню добрив і пестицидів. 

Водночас, застосування покривних рослин за відсутності гербіцидів 

потребує спеціальних прийомів обробки ґрунту або навіть ручної праці 

для контролю за бур‘янами. 

Найбільш відомим є міф про те, що органічні господарства не 

використовують пестицидів. Насправді, органічні господарства США 

використовують більш як 20 видів хімічних речовин для захисту своїх 

культур від комах та грибків. Вони містять переважно мідь та сірку, 

що є допустимим відповідно до прийнятих норм. Водночас, нікотин-

сульфат є надзвичайно токсичним для людей та тварин, а ротенон, що 

помірно токсичний для ссавців, призводить до масової загибелі риби 

[2].  

Таким чином, перевага органічного землеробства у забезпеченні 

стійкості агроекологічних систем не є беззаперечною. Органічне 

сільське господарство має оцінюватися позитивно лише за певних 

умов, зокрема, при виробництві у невеликих масштабах. Водночас, 

маємо враховувати, що органічні господарства створюють значно 

менше продукції на одиницю площі та води (як правило на 20-50 %), 

ніж господарства з традиційними технологіями. Таким чином, 

отримання одиниці органічної продукції потребує значно більше 

ресурсів води та землі. Якщо масштаби органічного 

сільськогосподарського виробництва зростатимуть, нижчі врожаї 

зумовлять залучення все більших обсягів водних ресурсів для 

зрошення та перетворення все більших площ земель на 

сільськогосподарські угіддя, що спричинить серйозні екологічні 

проблеми [4]. 

Враховуючи різницю в продуктивності технологій вирощування 

сільськогосподарської продукції за органічними та традиційними 

технологіями, маємо зауважити, що перспективи в органічного 

землеробства таки є, але в дуже обмеженій кількості культур. Це 

підтверджують дослідження, проведені вченими Данії [5]. Дотримання 

принципів органічного землеробства не заперечуватиме економічної 

ефективності при виробництві фруктів, таких як полуниця, що має 

вихід тільки на 3% нижче, ніж в звичайному сільському господарстві, 

а також олійних культур, таких як соя, які мають лише на 11% нижчі 

врожаї. Органічні фермери можуть підвищити врожайність менш 

продуктивних культур на основі методів управління земельними 

ресурсами, такими як посадка їх в ротації з зернобобовими 

культурами, які фіксують азот в ґрунті [4]. 

Прикрим є той факт, що перші паростки екологічно дружнього 
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та стійкого сільського господарства, що з‘являються протягом 

останнього десятиліття, насправді є результатом наукових пошуків 

дослідників, технологічної винахідливості фермерів, селекціонерів та 

агрокорпорацій, але не соціальних еліт, що виступають проти сучасних 

інсектицидів, гербіцидів, генної інженерії та «індустріального 

сільського господарства», заради покращення якості продуктів 

харчування.  

Для того, щоб органічне землеробство не перетворилося з благої 

ідеї сприяння стійкості агроекологічних систем на пафосний 

маркетинговий проект забезпечення здорового харчування заможних 

верств населення, необхідне закріпленні формальних (у законодавстві) 

та неформальних (у свідомості соціальних еліт) норм, які передбачали 

б поєднання принципів стійкості агроекологічних систем та 

економічної ефективності господарської діяльності. На практиці це 

означає, по-перше, пріоритетність розвитку органічного виробництва 

сільськогосподарської продукції у господарствах невеликого розміру 

при зменшенні витрат на сертифікацію відповідних технологій та 

продукції та полегшенні доступу дрібних виробників до ринкових 

майданчиків. По-друге, з метою запобігання перетворення всіх земель 

на орні, заперечення тотальності органічного виробництва стосовно 

всіх культур та продуктів, зосередження на вирощуванні лише тих 

культур, що характеризуються найменшими втратами врожайності при 

переході на органічні технології. 
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ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ГОСПОДАРСТВ 

 

О.І. Шкуратов, к.е.н., с.н.с. 

В.В. Кипоренко, к.е.н. 

Інститут агроекології і природокористування НААН 

 

У найбільш узагальненому поданні ефективність характеризує 

розвинені явища, системи, процеси і виступає в якості індикатора 

розвитку і найважливішого стимулу. Встановлюючи на меті 

підвищення ефективності певної діяльності і їх сукупності, необхідно 

вирішити конкретні завдання щодо встановлення заходів, що сприяють 

процесу розвитку, і відмовитися від негативних заходів, які можуть 

привести до зворотного процесу. Сутність проблеми підвищення 

ефективності функціонування полягає в раціональному використанні 

наявних ресурсів при отриманні економічних результатів на кожну 

витрачену одиницю. Підвищення ефективності функціонування є 

однією з центральних проблем економіки. Для цілей успішного 

розв'язання різноманітних соціальних і економічних завдань не існує 

іншого шляху, крім всебічного підвищення ефективності суспільного 

виробництва в цілому. 

Сільське господарство представлено як ядро АПК. У багатьох 

державах воно стало головним чинником негативного впливу на 

довкілля. Такі дії людини, як охоплення величезних територій, 

обробка земель, застосування продуктів хімії та інші види впливу 

аграрного сектора на навколишнє природне середовище призвели до 

його зміни. Одночасно, і сільське господарство саме страждає від 

інших галузей і діяльності населення. Будівництво 

гідроелектростанцій, видобуток різноманітних корисних копалин, а 

також інші різновиди антропогенної діяльності призводять до 

скорочення і деградації найбільш цінних для людства земельних угідь 

– сільськогосподарських [1]. Недооцінка природного і екологічного 

чинника в розвитку сільського господарства стати важливою 

причиною нинішньої ситуації.  

Як відомо, будь-яка виробничо-господарська структура 

функціонує у певному інституціональному середовищі, безпосередньо 
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взаємодіючи з ним та впливаючи на нього. Тому, при дослідженні 

інституційного середовища, що сформувалося в аграрному секторі 

економіки країни у ході трансформаційних процесів в економіці та 

інших сферах життєдіяльності людини, проявляється вплив 

формальних і неформальних інституцій на ефективність 

функціонування господарюючих суб‘єктів, зокрема тих, які 

здійснюють виробництво органічної сільськогосподарської продукції, 

що забезпечує збалансований стан агроекосистеми та є запорукою 

сталого розвитку економічної і соціальної сфери суспільства [2, с. 12]. 

Вважаємо, що важливим завданням сучасної аграрної 

економічної науки є всебічне обґрунтування процесу становлення 

сільськогосподарської економіки нового типу – більш 

високоефективної і орієнтованої на виробництво органічної продукції, 

яка виступає як важлива складова частина національної економіки. У 

питаннях формування сільської економіки нового типу доцільно є 

використовувати світовий досвід розвитку, проте необхідно брати до 

уваги особливості вітчизняної історії та культури, багатоукладність 

економіки, різноманітність організаційно-правових форм власності на 

землю, а також питання раціонального та ефективного використання 

земельного ресурсного потенціалу. 

Ефективність функціонування органічних господарств 

характеризується порівняно невеликим колом показників, на які 

впливає ціла система різнопланових чинників. Факторами є елементи і 

чинники, які впливають на конкретний показник або на ряд 

показників. Для підвищення ефективності функціонування органічних 

господарств найважливішими факторами є: 

– впровадження досягнень науково-технічного прогресу, 

підвищення загального технічного рівня виробництва направленого на 

забезпечення якісних показників виробленої продукції за умов 

збереження та відтворення навколишнього природного середовища; 

– структурна зміна економіки, її орієнтація на безпосереднє 

виробництво необхідних споживчих товарів, вдосконалення складу і 

структури капітальних вкладень; 

– поліпшення якості розвитку диверсифікації, кооперування і 

спеціалізації, комбінування і регіональної організації виробництва, 

вдосконалення організації праці та виробництва в об‘єднаннях і на 

підприємствах; 

– вдосконалення системи стимулювання і мотивації до розвитку 

органічного сільського господарства за рахунок державного 

регулювання; 

– посилення впливу соціально-психологічних факторів, 



 415 

підвищення творчої ініціативи і відповідальності працівників, 

активізація людського фактора на базі використання принципів 

демократизації і децентралізації (підвищення професійного рівня 

працівників, підвищення культури виробництва, поліпшення 

виробничих умов, застосування техніки безпеки, поліпшення екології). 

Надзвичайно важливим соціально-демографічним фактором 

розвитку органічного виробництва виступає населення – основний 

споживач сільськогосподарської продукції. З іншого боку, саме 

населення забезпечує відтворення людських і, зокрема, трудових 

ресурсів для сільського господарства. Від ступеня забезпеченості 

кадровими ресурсами за професією, досвідом, трудовими навичками, 

відбувається розвиток органічного сільського господарства, яке 

потребує значних трудових ресурсів. 

Важливе місце в підвищенні ефективності функціонування 

органічних господарств займають організаційно-управлінські фактори, 

що визначають цілі, завдання та стратегію розвитку підприємства; 

вдосконалення і раціоналізацію організаційної структури 

менеджменту; оптимізацію складу та структури працівників 

підприємства по штатної чисельності і професійними якостями; 

ефективне застосування праці кожного працівника і всіх ресурсів, 

зменшення трудомісткості; підвищення рівня менеджменту; 

підвищення організаційної культури підприємства та її діловій 

репутації; поліпшення методів застосування інструментів маркетингу і 

менеджменту. 

Одним з факторів підвищення ефективності функціонування 

органічних господарств є реалізація органічної продукції. Адже 

виробники при реалізації своєї продукції часто зустрічаються зі 

складнощами, які виникають через відсутність належної і чіткої 

системи заготівельної діяльності, занижених закупівельних цін, 

зростаючою імпортної експансії на продуктовому ринку. Тому виникає 

необхідність врахування впливу розвитку виробничих і економічних 

зв‘язків з одного боку, і відносин між економічними суб‘єктами 

господарської діяльності з іншого [3] . 

Група фінансово-економічних чинників впливу на розвиток 

органічних господарств передбачає: підвищення платоспроможності та 

фінансової стійкості; оптимізацію структури капіталу, майна і джерел 

формування коштів підприємства; оптимізацію співвідношення 

власних джерел фінансування і позикових коштів; підвищення 

прибутковості, ліквідності, рентабельності оборотності та ділової 

активності. 

Не применшуючи значущості всіх перерахованих факторів 
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ефективності функціонування органічних господарств, вважаємо, що в 

умовах, що склалися першочерговим є посилення інноваційної 

діяльності в напрямку освоєння ресурсозберігаючих технологій 

виробництва, техніко-технологічної модернізації виробничої 

діяльності, впровадження заходів державної підтримки із визначенням 

послідовності етапів реформування системи земельних відносин при 

органічних орієнтирах розвитку що забезпечує поліпшення якості і 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних органічних 

господарств і прискорену окупність інвестицій. 
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Сільське господарство є однією з найдавніших сфер діяльності 

людей. За час свого історичного розвитку воно пройшло ряд 

перетворень, деякі з яких набули епохального характеру. Кожного разу 

така зміна супроводжувалося розробкою нової господарської 

парадигми. В даний час ми підходимо до необхідності формування 

чергової парадигми розвитку сільського господарства. У зв'язку з цим 

потрібно визначити основні її конструкції. Очевидно, що рішення 

даного завдання можливе лише за умови адекватної оцінки самої 
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еволюції сільського господарства і виявлення причин нинішнього її 

стану [1]. 

Необхідність в такій парадигмі викликана, перш за все, тим, що 

сільське господарство втрачає не тільки своє місце серед галузей, які 

визначають майбутнє національного господарства, цю роль воно 

втратило вже в середині минулого століття, коли виділилися ремесла і 

організаційно оформилися в промисловість і індустрію. Подальше 

дроблення відбувалося, головним чином, за рахунок сільського 

господарства (відтік ресурсів відбувався з нього, а не в сільське 

господарство). Сьогодні наявність великої питомої ваги сільського 

господарства в системі національного господарства вважається 

ознакою відсталості останнього. Принаймні, такий статус національні 

економіки отримують, якщо основні її параметри (зайнятість 

населення, надходження коштів до бюджету, питома вага у ВВП, 

надходження інвестицій і т.д.) формуються сільським господарством 

більше, ніж на 25%.[2] У зв'язку з цим потрібно виробити систему 

заходів для відновлення втраченого статусу або, принаймні, зробити 

сільське господарство рівноправною галуззю національного 

господарства. Це означає вироблення моделі, що надає галузі 

необхідний сучасним умовам динамізм. 

Однак така модель не може бути вироблена без формулювання 

адекватної господарської парадигми для сільського господарства. 

Необхідність вироблення тієї чи іншої господарської парадигми 

пов'язана з декількома причинами. Серед них найбільш суттєвими 

необхідно назвати наявність проблем, які стоять перед національним 

господарством, наявність ресурсів, наявність історичного прецеденту і 

т.д. У зв'язку з цим слід зауважити, що на нашу думку, в Україні 

повинна бути своя парадигма для сільського господарства. Вона буде 

відрізнятися і від західної, і від східної. Основними її елементами 

будуть виступати: чисельність населення, зайнятого безпосередньо і 

опосередковано в сільському господарстві, обсяг ВВП, що 

створюється в сільському господарстві, стан продовольчої безпеки, 

історичні традиції, стан політичної системи суспільства і ряд інших 

аналогічних параметрів [3]. 

Парадигма біотехнологічного сільського господарства 

зароджується як і всі інші ще в глибоку давнину, проте тільки в XX 

столітті вона стає самостійною і являє собою використання 

біотехнологічного ресурсу в якості основного параметра розвитку 

галузі. Біотехнології в сільському господарстві використовуються в 

двох напрямках: з боку споживача (сільське господарство - 

найбільший ринок продукції біотехнології) і з боку виробника 
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(сільське господарство виступає основою виробництва великої 

кількості біоматеріалів). Що стосується першого напрямку, то воно 

пов'язане переважно з тим, що сільськогосподарська біотехнологія 

сприяє зростанню продуктивності і ефективності галузі за рахунок 

скорочення термінів традиційної селекції, сприяє прискоренню 

виведення нових сортів рослин і порід худоби в три-чотири рази. 

Завдяки біотехнологій з'явилася можливість отримувати сорти 

сільськогосподарських рослин з більш якісними характеристиками та 

такими ознаками, які неможливо отримати при традиційних методах 

селекції. Інший напрямок розвитку біотехнології в сільському 

господарстві пов'язано з комерціалізацією, яка активно розпочалася в 

середині 90-х років на прикладі комерційного освоєння продуктів, 

отриманих генно інженерними методами. Вони знайшли застосування 

і в тваринництві, і в рослинництві. 

У західноєвропейських країнах до біотехнології ставляться 

вельми скептично. У ряді країн виробництво і продаж 

генномодифікованих продуктів заборонені законом. Наприкінці січня 

2009 р Брюссель дозволив європейським фермерам культивувати два 

сорти кукурудзи, отриманих методом генно-інженерних модифікацій. 

Це викликало протест з боку "зелених", особливо французьких і 

грецьких. Очевидно, тому останнім часом активно починає 

розвиватися так зване органічне або альтернативне сільське 

господарство. 

Парадигма органічного або альтернативного сільського 

господарства пов'язана з використанням так званих природних 

факторів виробництва рослинної і тваринницької продукції та 

передбачає вирощування сільськогосподарських рослин без 

застосування пестицидів при скороченні доз внесених мінеральних 

добрив, вирощування тварин і птиці без застосування синтетичних 

кормових добавок, що впливають на ріст і розвиток тварин і птахів. 

Джерелом поживних речовин для рослин використовують 

органічні добрива - гній, компост, гумус та ін. Що ж стосується тварин 

і птиці, то на їх корм використовують сіно, фуражне зерно, але без 

добавок. Найбільш активно на заході дана технологія розвивається в 

кінці 80 - 90-х років минулого століття і пов'язана як з активним 

впровадженням хімічних засобів, так і з "вичерпанням" традиційних 

методів, але головне, посиленням негативних наслідків хімізації 

сільського господарства. Зрослі вимоги до екології, особливо до 

екологічної чистоти продовольства, суспільство зажадало модифікації 

традиційних технологій або навіть відмови від них. Продукція 

органічного господарства є дорожчою, ніж вирощена за традиційною 
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технологією. Проте, багато споживачів згодні її купувати, головним 

чином, через екологічної безпеку. Однак очевидно, що модель 

органічного сільського господарства не є альтернативою 

індустріальному розвитку в силу того, що його потенціал не настільки 

значний, щоб прогодувати зростаюче населення планети.  

Основи парадигми точного сільського господарства зародилися 

в кінці XIX - початку XX століття і пов'язані з так званої теорією 

планування врожаю. Суть точного землеробства полягає в дозованому 

внесення насіння, добрив і води в ґрунт відповідно до потреб рослин і 

якістю ґрунтів. Для цього неодмінно слід проведення проб ґрунтів не 

тільки на одному полі, а й на різних його частинах. Подібна технологія 

вимагає оснащення тракторів і сільськогосподарських машин великих 

розмірів, багаторядних сівалок та іншої агротехніки комп'ютерами, 

сенсорами і іншими сучасними пристроями. Зокрема, в США і Канаді 

точність проведення польових робіт контролюється з космосу. Така 

технологія отримала назву "система глобального позиціонування" 

(GPS). І якщо раніше вона застосовувалася переважно на дуже великих 

фермах, то в останні роки поширилася досить широко, тобто включає в 

себе середні і дрібні господарства. 

Вважається, що сільське господарство (переважно 

землеробство), організоване на принципах точного землеробства, 

гарантує економію трудових, енергетичних, управлінських, 

матеріальних витрат, а також зростання врожайності культур і 

ефективності виробництва. Але використовувати дану парадигму, як і 

модель, можуть не всі країни, а лише ті, рівень розвитку продуктивних 

сил і технологій яких досить високий. Це і обмежує широке 

використання даної моделі сільського господарства. 

Ресурсозберігаючу парадигму сільського господарства 

характеризують три основних відмінних особливості: 1) використання 

всіх наявних і історично вироблених моделей в органічній єдності і 

таким чином, щоб синергетичний ефект (як з точки зору екології, так і 

по відношенню до споживача) опинявся найбільшим або ж не меншим, 

ніж по окремим відомим моделям, включеним в нього), 2) підвищення 

ефективності використання кожного з вхідних в нього ресурсів (землі, 

праці, капіталу), 3) створення саморегульованого сільського 

господарства. 

Причиною ресурсного акценту у парадигмі розвитку є 

індустріальна перебудова [5]. Механізація сільського господарства в 

США почалася ще в 20-ті роки XX ст., а в другій половині минулого 

століття (50-80-ті роки) проходив етап хімізації та селекційної справи. 

В цей час була вирішена задача поліпшення використання 
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біологічного потенціалу ґрунту, рослин, тварин. Кожен з названих 

етапів призводив до підвищення врожайності сільськогосподарських 

культур і продуктивності худоби і птиці. Однак приблизно в середині 

80-х років виявилася відносна "вичерпаність" ресурсів, а також 

потенціалу хімізації та селекції. Так, збільшення обсягу добрив, 

внесених в ґрунт, перестало призводити до зростання врожайності. 

Більш того, почали чітко проявлятися негативні наслідки масового 

застосування добрив і пестицидів. На перший план висунулися 

завдання економії ресурсів, а також екологічної чистоти довкілля та 

продовольства. З середини 90-х років сільське господарство США 

вступило в так званий постіндустріальний період розвитку, головною 

характеристикою якого є впровадження у виробництво новітніх 

інформаційно-біологічних і космічних технологій, використання 

суперсучасних матеріалів. 

Результатом використовуваної моделі стало те, що розвиток 

американського сільського господарства протягом останніх 50 років 

відрізняється стабільною динамікою і підвищенням ефективності. Так, 

за період 1950-2000 рр. обсяг сільськогосподарського виробництва 

збільшився на 180%, в той час як обсяг сукупних витрат - всього на 

2%. Вихід продукції на одиницю сукупних витрат зріс на 184%, на 

одиницю трудових витрат - на 286%. За цей період урожайність 

кукурудзи, основний зернової культури, збільшилася в 4 рази: з 10 до 

40 ц / га, а молочна продуктивність корів - у 3,5 рази: з 2,4 до 8,3 тис. 

кг. В даний час один зайнятий у агросфері США виробляє продукції в 

12 разів більше, ніж півстоліття тому. В цілому в сільському 

господарстві США ефективність зростає в два рази швидше, ніж в 

інших галузях національної економіки. 

Однією з основних рис системного сільського господарства є 

підвищення вимог до якості робочої сили. Обов'язковими стають 

високий освітній рівень і професійні навички працівників. 

Малоосвічена, а тим більше малограмотний працівник не в змозі, 

наприклад, застосовувати біотехнологічні методи, складати банк даних 

тварин, використовувати систему глобального позиціонування. Тому в 

індустріальних країнах Заходу діє ефективна система 

сільськогосподарського освіти, існує безліч програм підготовки і 

перепідготовки сільських кадрів, що є прямим дороговказом і для 

нашої країни. 
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Постановка проблеми. У контексті євроінтеграційних 

перспектив України неминучими стають суттєві зрушення у структурі 

внутрішнього виробництва. Сучасні умови ведення аграрного бізнесу 

вимагають від суб‘єктів господарювання формування міцного базису 

виробництва конкурентоспроможної аграрної продукції. Очевидним 

нині є те, що вітчизняні товаровиробники не мають реальних 

конкурентних переваг у порівнянні із закордонними виробниками 

сільськогосподарської сировини та продовольства, а створення 

подібних переваг вимагає суттєвих витрат. Інтеграція України у 

міжнародне співтовариство посилює необхідність у виробництві 

екологічно безпечної сільськогосподарської продукції. В зв‘язку з цим, 

важливим пріоритетом розвитку сучасних ринкових відносин є 

імплементація нових механізмів господарювання на селі, заснованих 

на принципах системності та інноваційності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню даної 

проблематики присвячено роботи відомих науковців, зокрема: 

В. Андрійчука, П. Гайдуцького, В. Гончаренка, Ф. Горбоноса, 

В. Зіновчука, Т. Зінчук, О. Крисального, М. Маліка, П. Макаренка, 

Л. Мармуль, О. Могильного, Л. Молдаван, Б. Пасхавера, П. Саблука, 

О. Скидана, Дж. Траута, О. Шпичака, В. Юрчишина, Ю. Ушкаренко та 

ін. Науковими дослідженнями охоплено широке коло питань, що 
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стосуються виробництва екологічно чистої продукції. Разом з тим, 

детальнішу увагу слід приділити питанню теоретико-методологічних 

та прикладних засад розвитку органічного виробництва в сучасному 

агробізнесі. 

Мета та методика дослідження. Метою дослідження є 

визначення попиту на екологічно чисту продукцію та ідентифікація 

чинників, що визначають тенденції та зміни смаків споживачів. В ході 

дослідження використано загальні та спеціальні методи наукового 

пізнання процесів та явищ. Абстрактно-логічний метод використано 

при вивченні теоретичних та методологічних основ формування та 

розвитку органічного виробництва та визначенні можливості його 

імплементації у вітчизняний аграрний бізнес. Метод аналізу і синтезу 

вжито при обґрунтуванні основних напрямів та тенденцій його 

розвитку.  

Виклад основного матеріалу. В останні роки спостерігається 

тенденція активного наповнення внутрішнього ринку органічною 

продукцією за рахунок налагодження власної переробки органічної 

сировини, такої як крупи, борошно, молочні та м'ясні продукти, соки, 

сиропи, повидло, мед, олія, чаї, лікарські трави. Україна, маючи 

значний потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської 

продукції, її експорту та споживання на внутрішньому ринку, досягла 

певних результатів щодо розвитку власного органічного виробництва. 

Так, площа сертифікованих сільськогосподарських угідь в Україні, 

задіяних під вирощування різноманітної органічної продукції, складає 

нині понад чотириста тисяч гектарів, наша держава займає двадцяте 

місце світових країн-лідерів органічного руху. Частка сертифікованих 

органічних площ серед загального об‘єму сільськогосподарських угідь 

України складає близько 1%. При цьому Україна займає перше місце в 

східноєвропейському регіоні щодо сертифікованої площі органічної 

ріллі, спеціалізуючись переважно на виробництві зернових, 

зернобобових та олійних культур [6].   

Офіційні статистичні огляди IFOAM підтверджують, що якщо 

на початок 2003 р. в Україні було зареєстровано 31 господарство, що 

отримало статус ―органічного‖, то в 2014 р. нараховувалось вже 182 

сертифікованих органічних господарства, а загальна площа 

сертифікованих органічних сільськогосподарських земель склала 400,8 

тис га.  

Українські сільгосптоваровиробники, які впроваджують 

органічні технології, 70 % виробленої продукції реалізують на ринках 

ЄС, США, де потреба в сертифікованій органічній продукції 

продовжує зростати приблизно на 10 % в рік. За даними FIBL та 
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Проекту «Розвитку органічного виробництва в Україні 2013-2016 рр.» 

на сьогоднішній день Україна входить до двадцятки країн світових 

лідерів органічного руху, таких як США, Великобританія, Німеччина, 

Франція, Швеція, Швейцарія, Нідерланди [7, с. 111]. Водночас, 

сьогодні попит населення країн ЄС на екологічно чисту продукцію 

задовольняється лише на третину [4, с. 304]. Вітчизняні 

товаровиробники, за умови закупівлі необхідного обладнання (в тому 

числі і на умовах кооперації), налагодження відповідної сертифікації 

та стандартизації виробництва мають змогу забезпечувати зростаючий 

попит на екологічні товари не лише вітчизняних, але і закордонних 

споживачів. 
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Рис. 1. Динаміка загальної кількості господарств України, 

що займаються органічною продукцією (2002-2014 рр.) 

Джерело: [5] 

 

Результати досліджень сучасних тенденцій стосовно 

екологічного розвитку сільського господарства дозволяють зробити 

висновки про те, що екологічний метод господарювання закріплює 

свої позиції. Позитивна динаміка подальшого великомасштабного 

переходу країн на органічне виробництво мотивується двома 

основними факторами: по-перше, бурхливим розвитком новітніх 

технологій в аграрній сфері (зокрема – в агроекології та біології) та, 

по-друге, об‘єктивно існуючою потребою суспільства у споживанні 
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екологічно чистих продуктів харчування, зниженні матеріальних та 

енергетичних затрат, раціональному використанні ресурсного 

потенціалу сільського господарства [4, с. 304].  

На підтвердження цього слід вивчити результати 

маркетингового дослідження, проведеного компанією GFK 

(найбільшою в Європі та світі компанією з проведення досліджень), 

яка провела опитування серед більше ніж 28 тис людей віком від 15 

років у 23 країнах світу з метою визначення відношення споживачів до 

виробництва та реалізації екологічно чистої продукції. Опитування 

проводились онлайн або методом особистих інтерв‘ю влітку 2014 р. в 

таких країнах: Аргентина, Австралія, Бельгія, Бразилія, 

Великобританія, Індія, Індонезія, Іспанія, Італія, Канада, Китай, 

Мексика, Німеччина, Польща, ПАР, Південна Корея, Росія, США, 

Туреччина, Україна, Франція, Швеція, Японія. В результаті 

встановлено, що у Японії та Швеції з цим твердженням погоджуються 

більше половини покупців, тобто 58 % та 62 % відповідно. Країни, де 

споживачі повністю погоджуються з тим, що компанії мають бути 

екологічно свідомими, це Бразилія (47 %) та Туреччина (46 %). 

Визначено також, що 81% українських споживачів переконані, що 

бренди і компанії мають бути екологічно свідомими (при цьому 34% 

повністю погоджуються з відповідним твердженням). Одночасно 78 % 

українських споживачів відповіли, що купують тільки ті продукти та 

послуги, які відповідають їхнім переконанням, цінностям або ідеалам. 

При дослідженні світових тенденцій встановлено, що 78 % жінок та 

75 % чоловіків погоджуються з тим, що бренди і компанії мають бути 

екологічно свідомими [9]. 

Отже, при здійснені господарської діяльності сучасними 

сільськогосподарськими підприємствами особливої актуальності 

набуває питання необхідності усвідомлення екологічних пріоритетів, 

впровадження новітніх технологій, підвищення екологічної культури 

та дотримання вимог загальноприйнятих екологічних стандартів. 

Тому, врахування екологічного фактору та перехід до системи 

органічного виробництва є не тільки умовою безпеки життєдіяльності 

вітчизняних споживачів, але і умовою інтеграції української економіки 

у світові господарські процеси, забезпечення та підвищення її 

конкурентоспроможності.   

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

на основі проведеного дослідження встановлено, що сучасний 

агробізнес потребує використання та широкого впровадження 

ефективних технологій для виробництва та реалізації екологічно 

чистої продукції. Важливу роль при цьому відіграє питання посилення 
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конкурентоспроможності та прискорення інноваційної діяльності 

аграрного сектора економіки. Перспективним слід вважати 

наближення сільськогосподарських товаровиробників до 

світогосподарських тенденцій, можливість стандартизації та 

сертифікації виготовленої ними продукції,  що сприятиме адаптації їх 

до світових умов господарювання та значно посилить 

конкурентоспроможність вітчизняних аграріїв. 
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК  

ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРА В УКРАЇНІ 

 

О. А. Горобченко, кандидат економічних наук 

Миколаївський національний аграрний університет 

 

Сільське господарство України займає передові позиції серед 

інших секторів економіки. Динаміка останніх років свідчить, що 

агропромисловий комплекс дійсно має всі перспективи стати 

локомотивом української економіки. У 2014 р. третина валютних 

надходжень від експорту була отримана від реалізації 

сільськогосподарської продукції за кордон.  

Безперечно, Україна, як виробник сільськогосподарської 

продукції, має значний потенціал. У той же час, на фоні загального 

зростання аграрного сектору, особливу увагу на себе привертає 

виробництво органічної сільгосппродукції, яка за останні роки 

демонструє вражаючі показники як збільшення виробленої продукції, 

так і обсягу залучених до такого виробництва земель. Так, площа 

сертифікованих сільгоспугідь в Україні, задіяних під вирощування 

різноманітної органічної продукції, складає вже понад 300 тисяч 

гектарів, а наша держава займає почесне 20 місце світових країн-

лідерів органічного руху. Частка сертифікованих органічних площ у 

загальній площі сільськогосподарських угідь України складає близько 

0,9%. При цьому Україна займає перше місце в східноєвропейському 

регіоні щодо сертифікованої площі органічної ріллі, спеціалізуючись 

переважно на виробництві зернових, зернобобових та олійних  

культур [1]. 

За 2000-2007 роки в Україні почав стрімко розвиватися 

сучасний внутрішній споживчий ринок органічних продуктів і вже у 

2007 році він складав 500 тис. євро, в 2008 році – 600 тис. євро, у 2009 

– 1,2 млн євро, у 2010 – 2,4 млн євро, у 2011 р. цей показник зріс до 5,1 

млн євро, у 2012 році – до 7,9 млн євро, у 2013 р. – до 12,2 млн євро, а 

у 2014 р. – до 14,5 млн євро. Щорічне зростання внутрішнього ринку 

органічної продукції знаходиться на рівні 60-100% [2]. 

В останні роки спостерігається тенденція активного наповнення 

внутрішнього ринку власною органічною продукцією за рахунок 

налагодження власної переробки органічної сировини. Зокрема, це 

крупи, соки, сиропи, повидло, мед, м‘ясні та молочні вироби. 

Офіційні статистичні огляди IFOAM підтверджують, що якщо 

на початок 2007 р. в Україні було зареєстровано 92 господарства, які 

отримали статус «органічного», то в 2014 р. нараховувалось вже 182 



 427 

сертифікованих органічних господарства, а загальна площа 

сертифікованих органічних сільгоспземель склала 400 764 га [2]. 

Більшість українських органічних господарств розташовані на 

півдні країни (Одеська, Херсонська, Миколаївська області), у західній 

Україні (Чернівецька, Львівська, Тернопільська, Волинська області), а 

також у центрі (Житомирська, Полтавська, Вінницька області). 

Лідерами органічного виробництва в Україні є група аграрних 

компаній «ЕтноПродукт» (Чернігівська обл.), ПП «Галекс-Агро» 

(Житомирська обл.), «Органічне господарство «Махаріші» 

(Херсонська та Миколаївські обл.), ПП «Мельник» (Вінницька обл.), 

ТОВ «Чистий продукт-С» (Донецька обл.), ТОВ «Кварк», 

ПП «Акроекологія», ТОВ «Діамант» (Полтавська обл.), ТОВ «Органік 

Агро» (Тернопільська обл.), ТОВ «Чиста флора – Біо» (Івано-

Франківська обл.), ТОВ «Агрофірма «Поле» (Черкаська обл.), ТОВ 

«Галс ЛТД» (Чернівецька обл.), ПП НСНФ «Соєвий вік» 

(Кіровоградська обл.), ТОВ «Чистий продукт – С» (Донецька обл.), 

ТОВ «Сумифітофармація» (Сумська обл.), ТОВ «Дарліссад», 

ТОВ «Старий Порицьк» (Волинська обл.). Українські сертифіковані 

органічні господарства мають різний розмір – від кількох гектарів (як і 

в більшості країн Європи) до понад десяти тисяч гектарів ріллі [3]. 

За дослідженнями FiBL та IFOAM в Україні сертифіковано 15 

груп різновидів органічних продуктів: зернові, бобові, олійні культури, 

овочі, кавуни, дині, гарбузи, фрукти, ягоди, виноград, ефіроолійні 

культури, м'ясо, молоко, гриби, горіхи і мед, перероблена продукція, 

тощо. До сертифікованих продуктів переробки включено: 

хлібобулочні вироби, крупи, пластівці, борошно, джеми, сиропи, соки, 

рослинні олії, консервовані овочі, тощо. 

Ціни на аграрну продукцію, як звичайну, так і органічну, є 

досить нестабільними та коливаються залежно від врожаю та 

експортно-імпортних операцій. Нині через нестачу сировини і 

відсутність конкуренції органічні продукти продаються за дуже 

високою ціною. Висока ціна являється однією із основних причин, 

через яку більшість людей не мають можливості купувати органічні 

продукти. Споживачами цієї продукції є переважно люди з середнім та 

високим рівнем доходу. За думку українських експертів, потенційними 

споживачами органічної продукції в Україні є близько 5% населення 

великих міст, які готові платити за неї на 30-50% більше, ніж за 

звичайну продукцію [1, с. 154].  

Якщо у країнах ЄС органічна продукція дорожча від звичайної 

на 20-30%, то в Україні на окремі види продукції перевищення ціни 

сягає 10 разів. Значну частку вартості органічної продукції складають 
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витрати на доставку до кінцевого споживача. При цьому органічні 

продукти мають обмежений термін зберігання, вимагають спеціальної 

переробки та транспортування. На високу ціну впливає також не 

насиченість ринку такою продукцією та довгі ланцюжки посередників. 

Крім того, у ціну закладається вартість сертифікації, інспекції та 

премія за вищу ризикованість виробництва. Але після збільшення 

кількості виробників органічного виробництва та розширення 

асортименту органічної сировини ця ціна нормалізується і буде не 

вищою, ніж на 10-30% за аналогічну традиційну [1, 4]. 

Інформування кінцевого споживача переважно проводять 

виробники та торговельні організації. Навіть за відсутності державної 

підтримки близько 40% споживачів розуміють, що таке органічна 

продукція і мають бажання її придбати. До них переважно належать 

жителі великих міст. Саме ця категорія споживачів активніше 

користується Інтернетом і тому більш поінформована. 

Основними каналами збуту для органічних продуктів в Україні 

є спеціалізовані відділи супермаркетів і невеликих магазинів. 

Зважаючи на зростання попиту, збільшується кількість місць, де 

можна придбати натуральну й органічну продукцію. Всього в Україні 

існує близько 150 таких магазинів. Купити органічні продукти в нашій 

країні можна в мережах магазинів Органік Ера, Натур Бутік, Сільпо 

(FozzyGroup), Delight, Еко-Шик, Goodwine, Pareco, METRO, 

Чумацьких Шлях, МегаМаркет, Billa, Фуршет, GlossaryOrganicProducts 

та інші. Мережа, через яку поширюються органічні продукти, росте. 

Але більшість точок продажу знаходяться у великих містах – Києві, 

Львові, Івано-Франківську тощо. Частка сертифікованої органічної 

продукції в таких магазинах варіюється від 10% до максимум 50%. На 

полицях цих магазинів можна знайти українські органічні продукти від 

таких виробників: ТОВ «Фабрика бакалійних продуктів» ТМ Жменька 

(органічні крупи, борошно, цукор), ТОВ «Органік Оригінал» 

ТМ Екород (органічні крупи, борошно, кавуни, дині, олія 

соняшникова, мед), ТМ ЕтноПродукт (органічне молоко, кефір, 

сметана, м'ясо, мед), ТМ Пан Еко (органічні джеми, сиропи, соки, 

сухофрукти, м‘ясні продукти зі свинини), ТОВ «Велс Органік» 

(органічні овочі), ТМ Царській садовник (органічні овочі), ТМ Хлібіо 

(хлібобулочні вироби), ТОВ «Продовольча компанія «Екопродукт» 

(органічні чаї ТМ «Карпатський чай»), ТОВ «Екохліб-плюс» 

(органічний хліб), Львівська кавова фабрика «Галка» (органічна кава), 

тощо. Широкого розповсюдження набули також он-лайн мережі, в 

яких споживач може отримати інформацію про продукти та зробити 

замовлення [3]. 
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Виробники органічної продукції та їх організація є досить 

активними на ринку та в інформаційному просторі, формуючи попит 

на марковану продукцію: регулярно проводяться ярмарки, науково-

практичні конференції, семінари, круглі столи з проблематики 

розвитку органічного виробництва, забезпечується участь у 

виставкових заходах, розміщується інформація у ЗМІ. Такі вітчизняні 

організації як Міжнародна Громадська Асоціація «БІОЛан Україна», 

Федерація органічного руху України, ТОВ «Органік стандарт», ТОВ 

«УКРАГРОФІН» є членами IFOAM, Всеукраїнська громадська 

організація «Жива планета» є асоційованим членом IFOAM. 

Вже п‘ять років поспіль Дослідний інститут органічного 

сільського господарства (FiBL, Швейцарія) та Швейцарська програма 

сприяння імпорту (SIPPO) за фінансової підтримки Швейцарської 

Конфедерації сприяють активній участі української делегації у 

найбільшій спеціалізованій міжнародній виставці органічних 

продуктів – BioFach (далі – БіоФах). Вона відбувається щолютого у 

м.Нюрнберг, Німеччина. У 2013 році БіоФах виповнилося 24 роки. 

Загалом у виставці взяли участь 2396 експонентів, її відвідали близько 

41 500 відвідувачів (у 2012р.– 40 315) зі 129 країн світу. Експонентами, 

які представляли українську органічну продукцію, є: ПП «Галекс-

Агро», ТОВ «Фабрика бакалейних продуктів» (ТМ Жменька), 

ТОВ «Органік Агро», ТОВ «Агрофірма «Поле», ТОВ «Дарліссад», 

ТОВ «Сумифітофармація», ТОВ «Чиста флора – Біо». Вони 

представляли органічні зернові культури, органічні крупи, органічні 

лікарські рослини та інгредієнти для чаю та зборів, органічні сушені  

та заморожені ягоди, органічні гриби.  

У 2013 р. українські органічні харчові продукти експонували на 

виставці Біофах шість компаній на стенді Швейцарської програми 

сприяння імпорту (SIPPO): ТОВ «Агрофірма «Поле» (Черкаська обл., 

органічні зернові, бобові), ТОВ «Галс ЛТД» (Чернівецька обл., 

органічний березовий сік та мікси), ПП НСНФ «Соєвий вік» 

(Кіровоградська обл., органічна соя), ТОВ «Чистий продукт – С» 

(Донецька обл., органічні фрукти, овочі, баштанні), ТОВ 

«Сумифітофармація» (Сумська обл., органічні лікарські трави) та ТОВ 

«Дарліссад» (Волинська обл., органічні ягоди). Більшість з них 

сертифіковані міжнародно акредитованими сертифікаційними 

органами – «Органік стандарт» (Україна) та IMO (Швейцарія) 

відповідно до європейських стандартів органічного виробництва [3, 4].  

Основними документами, які становлять інституційно-правову 

основу для повноцінного і ефективного розвитку органічного 

агровиробництва, є Закон України «Про виробництво та обіг 
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органічної сільськогосподарської продукції та сировини» (діє з січня 

2014 р.), Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 

2020 р. та Концепція державної Програми розвитку органічного 

виробництва в Україні. Окрім цього, в Державній цільовій Програмі 

розвитку села на період до 2015 р., що вже закінчив свою дію, було 

поставлено завдання довести обсяг частки органічної продукції у 

загальному обсязі валової продукції сільського господарства до 10%, 

чого, безумовно, досягнути не вдалося через відсутність підтримки 

галуззі державою. Фахівці висловлюють сподівання, що з прийняттям 

Закону розвиток органічного сектору України активізується, 

пожвавиться та унеможливиться існування такого явища, як «псевдо-

органік». До того ж у червні 2015р. вийшов з друку черговий Довідник 

стандартів Європейського Союзу щодо регулювання органічного 

виробництва та маркування органічних продуктів, до якого увійшли 

всі офіційні документи щодо функціонування органічного сектору 

економіки в ЄС, прийняті Єврокомісією протягом вересня 2013 р. – 

травня 2015 р. Адже, на жаль, в Україні поки що не розроблені 

відповідні підзаконні акти і вітчизняні виробники проходять 

процедуру органічної сертифікації свого виробництва за діючими 

міжнародними стандартами, частіше за все – це норми ЄС [2, 3]. 

Отже, незважаючи на те, що Україна має ряд проблем, які 

стримують повноцінний розвиток органічного виробництва, ця сфера 

економіки являється дуже перспективною. Удосконалення розвитку 

органічного сектору сприятиме покращенню економічного, 

соціального та екологічного стану в Україні, комплексному зміцненню 

сільської місцевості та поліпшенню здоров'я населення. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Т. М. Паламарчук, к.е.н., доцент 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва 

спричинила негативні зміни в ланцюгах екосистем і біологічного 

кругообігу, погіршила стан довкілля та здоров'я людей. Водночас вона, 

за оцінками експертів Інституту світового спостереження, не 

забезпечує стабільності приростів врожайності культур, а останніми 

роками спостерігається тенденція до її прогресуючого зниження. Тому 

важливого значення має розвиток органічного виробництва. Слід 

зазначити, що в останні роки ринок органічних продуктів в Україні 

активно розвивається завдяки прагненню покупців до здорового 

раціону та зростаючого позитивного впливу сучасних технологій по 

виготовленню продуктів харчування.  

Проблеми розвитку органічного виробництва в аграрному 

секторі досліджували такі вчені, як: В. Андрійчук, М. Артиш, С. Бегей, 

Н. Берлач, О. Бородіна, В. Гудзь, Т. Зінчук, В. Вовк, М. Капштик, 

В. Кисіль, М. Кобець, Ю. Манько, В. Месель-Веселяк, Є. Милованов, 

В. Писаренко, П. Писаренко, І. Примак, П. Саблук, О. Скидан, 

В. Пиндус, В. Рекуненко, О.Ходаківська, М. Шикула, І. Шувар та ін.  

Метою дослідження є аналіз сучасних проблем розвитку 

органічного виробництва в Україні та пошук шляхів їх подолання.  

Органічне виробництво в Україні розвивається з 1997 року, в 

першу чергу завдяки попиту з боку трейдерів ЄС і переробників 

органічного зерна, олійних, бобових культур і дикоросів. У 2007 році 

ситуація почала злегка змінюватись – на внутрішньому ринку 

розширився асортимент органічних продуктів: з‘явилися органічний 

хліб, молоко, ковбаси, фрукти, овочі , соки, напої, сиропи, джеми, мед 

та крупи [6]. З тих пір спостерігається позитивна тенденція розвитку 

внутрішнього споживчого ринку органічних продуктів в Україні, що 

згідно дослідження Федерації органічного руху України має наступні 

показники: у 2007 р. –  500 тис. євро, у 2008 р. – 600 тис. євро, у 2009 р. 

– 1,2 млн. євро, у 2010 р. – 2,4 млн. євро, у 2011 р. – 5,1 млн. євро, а в 

2012 р. – 7,9 млн. євро. Щорічне зростання внутрішнього ринку 

органічної продукції знаходиться на 60-100% рівні. На початок 2012 

року в Україні працювало близько 164 сертифікованих органічних 

господарства, які обробляють понад 278800 га сільськогосподарських 

угідь [3]. 
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Згідно Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на 

період до 2020 року передбачено розширення виробництва органічної 

продукції, зокрема збільшення площ сільськогосподарських угідь, 

сертифікованих  відповідно до органічних  стандартів  у 2015 р.  до 5% 

і  у 2020 р. – до 7%, проти 0,7 % у 2010 р. та зростання частки 

органічної продукції у 2015 р. до 7 відсотків валової продукції, у 2020 

р. – до 10 відсотків проти 5 % у 2010 р. [7, стор. 8]. 

В Житомирській області перше органічне господарство 

з‘явилось у 2005 р., а з 2007 р. в області розпочали перехід до 

органічного виробництва ще чотири підприємства. На початок 2010 р. 

у п‘яти сільськогосподарських підприємствах Новоград-Волинського 

району запроваджено органічне виробництво продукції, а саме: у 

СТОВ «Оберіг» (с. Броники), ПП «Поляна» (с. Полянівка), ПОСП 

«Перемога» (с. Нова Романівка), ПП «Галекс-Агро» (с. Стриєв) та 

ПСП ім. Чкалова (с. Варварівка). Площі, зайняті під виробництвом 

органічної продукції у цьому районі складають 7,6 тис. га, що 

становить близько 0,6 % від загальної площі сільськогосподарських 

угідь області. 

Нині основними товаровиробниками продукції з дотриманням 

технологій органічного землеробства в Житомирській області 

вважаються ТОВ «Вертокиївка», ПП «Миролюбівське», ТОВ ВО 

«Агро-Пром-Сервіс», ФГ «Ставрів» Житомирського району, ПП 

«Галекс-Агро» Новоград-Волинського району, СТОВ «Україна», ПСП 

АФ «Симони», ПОСП «Яблунецьке», ФГ ім. Мічуріна, ФГ 

«Кулішівське», ДПДГ «Рихальське», ДСГП «Райагрохім» 

Ємільчинського району. 

Основними напрямами діяльності органічних підприємств 

області є вирощування та реалізація зернових та зернобобових 

культур, виробництво тваринницької продукції: вирощування великої 

рогатої худоби, виробництво молока та м‘яса. Найбільш поширеним є 

вирощування органічного зерна, що здійснюється за кошти 

інвестиційних компаній та експортується за кордон. Слід зазначити, 

що у структурі площ, зайнятих під виробництвом органічного зерна, 

найбільша питома вага належить житу. Ця культура є традиційною для 

зони Полісся, вона не потребує внесення  значної кількості добрив та є 

пристосованою до місцевих ґрунтово-кліматичних умов [4]. 

Серед головних зовнішніх факторів, що стримують розвиток 

органічного сільськогосподарського виробництва в Україні слід 

виділити наступні: фактори попиту , конкуренцію, збут продукції, 

можливі зміни ринкової кон‘юнктури органічної продукції 

нестабільність вітчизняних ринків сільськогосподарської продукції; 
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зміна курсу валют, зростання цін на сільськогосподарську техніку, 

добрива та засоби захисту рослин, рівень інфляції, зміна рівня доходів 

населення, державна податкова політика, рівень політичної 

стабільності в країні,  рівень корумпованості влади тощо. 

Розглядаючи внутрішні фактори, що стримують розвиток 

органічного сільськогосподарського виробництва в Україні слід 

зазначити наступні: рівень кваліфікації учасників, їх зацікавленість у 

 розвитку органічного виробництва, наявність взаємодії між 

учасниками, виробничі потужності,  якість 

устаткування, якість продукції, що виробляється, наявність патентів і 

ліцензій, собівартість продукції, недосконалі методи органічного 

вирощування рослин та розведення тварин відповідно до природно-

кліматичних умов, необхідний перехідний період від 1 до 3 років, 

витрати виробництва, нестача фінансових ресурсів у вітчизняних 

виробників для розвитку органічного виробництва та впровадження 

інноваційних технологій  

Ми поділяємо думку, що перспективи розвитку ринку 

органічної сільськогосподарської продукції в Україні, визначаються 

системою факторів, зокрема: політичними: формування законодавчої 

та нормативно-правової бази, що регулює органічне виробництво в 

Україні та використання ГМО; імідж країни як виробника органічної 

сільськогосподарської продукції; регіональна політика щодо 

підтримки органічного виробництва; організаційними: досвід 

вітчизняних виробників у виробництві органічної продукції; 

впровадження інновацій; технологічними: збільшення врожайності 

зернових та олійних культур за умови дотримання вимог органічного 

сільськогосподарського виробництва; наявність та доступність 

необхідної сільськогосподарської техніки, органічних добрив і 

біологічних засобів захисту рослин; забезпеченість матеріальними 

ресурсами; енергетичними: використання ресурсозберігаючих 

технологій; пошук відновлювальних джерел енергії; поступовий 

розвиток безвідходного виробництва; економія ПММ; економічними: 

вартість органічної сільськогосподарської продукції як мінімум на 

30% вище за традиційну; зменшення витрат на ПММ; відсутні витрати 

на мінеральні добрива та засоби захисту рослин; фінансова підтримка 

іноземними організаціями; маркетинговими: попит на органічну 

сільськогосподарську продукцію стабільно зростає як в Україні, так і 

за кордоном; участь у міжнародних і вітчизняних виставках органічної 

продукції; природно-кліматичними та екологічними: наявність земель, 

придатних для органічного сільськогосподарського виробництва; 

невикористаний потенціал сільського господарства; позитивний вплив 
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на навколишнє середовище; соціальними: позитивний вплив 

органічної сільськогосподарської продукції на здоров'я населення; 

розвиток сільської місцевості; підвищення рівня зайнятості сільського 

населення; розбудова закладів соціально-культурної сфери села; 

розвиток "зеленого" туризму; обмін досвідом між іноземними та 

вітчизняними учасниками ринку органічної продукції [5]. 

Дослідження зовнішніх та внутрішніх факторів дозволило 

виявити ряд проблем щодо перспектив розвитку органічного 

виробництва в країні, зокрема: відсутність відповідної законодавчої та 

нормативної бази органічного сільськогосподарського виробництва; 

відсутня урядова стратегія та програми підтримки і розвитку 

органічного сільськогосподарського виробництва. Органічне 

сільськогосподарське виробництво не має функціонуючої державної 

системи контролю, яка була б акредитована на національному та 

міжнародному рівнях і охоплювала контроль як операторів 

органічного сектора, так і продукції. Незавершена земельна реформа 

та відсутній прозорий та цивілізований ринок сільськогосподарських 

земель. Відсутній соціально-відповідальний маркетинговий підхід у 

виробників та маркетингових організацій, продавців та інших 

учасників, який є запорукою дотримання основних принципів 

органічного виробництва, що необхідні для встановлення ринкових 

відносин, співпраці тощо. Недостатньо розвинений внутрішній ринок 

та відсутня державна підтримка погіршує позиції вітчизняних 

виробників на світовому ринку органічної продукції. Ціни на 

вітчизняну органічну продукцію на 50-300% вище за  

традиційну [5]. 

Важливе значення також мають вирішення питань щодо освіти 

та консультування з питань органічного виробництва, поскільки існує 

недостатній рівень співпраці регіональних та місцевих рад, 

дослідницьких інститутів та ВНЗ з питань органічного 

сільськогосподарського виробництва з організаціями та державними 

установами на державному та місцевому рівнях.  

Виконання завдань аграрної науки потребує створення цілісної 

національної програми розвитку української моделі органічного 

землеробства. Вітчизняна стратегія полягає в тому, щоб врахувати не 

тільки міжнародні стандарти, прийняті для безумовного виконання, а й 

визначити «вузькі місця» зарубіжних засад органічного землеробства.  

Адаптація органічного виробництва до умов України зумовила 

нагальну потребу в розробленні системи оцінки якості продукції 

такого виробництва. Адже за кордоном ця система базується на 

відповідних стандартах і вимогах до процесу виробництва, що є 
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найважливішими елементами гарантії якості продукції, а в Україні ще 

не завершено розроблення нормативної бази та системи сертифікації 

органічної продукції. Тому товаровиробники змушені користуватися 

стандартами, розробленими в країнах, де ринок органічної продукції 

вже сформовано, а відносини у цій сфері врегульовано [2].  

Таким чином, проведене дослідження підтверджує важливість 

та необхідність щодо активізації розвитку органічного 

сільськогосподарського виробництва в Україні, адже саме органічне 

виробництво максимально поєднує максимальне використання 

природних біологічних процесів та виробництво безпечних та якісних 

продуктів харчування. Виявлені зовнішні та внутрішні фактори, що 

стримують розвиток органічного виробництва та їх врахування, 

сприятимуть вирішенню основних проблем щодо перспектив розвитку 

органічного виробництва в нашій країні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Д. С. Захарова, к.е.н.  

НУБіП України  

 

Одним з основних напрямків підвищення ефективності 

виробництва органічної продукції є створення регіональних 

інформаційно-дорадчих центрів, які пропонуємо створювати на базі 

великих сільськогосподарських підприємств, що здійснюють 

виробництво органічної продукції рослинництва та тваринництва 

впродовж не менше трьох років та мають висококваліфікований 

персонал. 

До регіонів, у яких виробників органічної продукції найбільша 

кількість, належать Київський (15,1% від загальної кількості 

виробників), Львівський (9,4%), Житомирський (8,5%), Харківський 

(7,5%), Вінницький (7,5%) та АРК (7,5%). Це зумовлено як наявністю 

значної кількості міського населення, так і віддаленістю від столиці та 

кордонів з країнами-членами ЄС, де попит на органічну продукцію 

дуже високий. Виходячи з географічного розташування та кількості 

виробників органічної сільськогосподарської продукції в регіонах 

(табл. 1), доцільним є створення семи регіональних інформаційно-

дорадчих центрів. Наведемо їх перелік, а також області, які повинен 

охоплювати кожен центр. 

Львівський центр повинен охоплювати Львівську, Волинську, 

Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку області та Закарпаття; 

Житомирський центр, розміщений у Новоград-Волинському, буде 

охоплювати Житомирську, Рівненську та Хмельницьку області; 

Київський центр – Київську, Чернігівську, Сумську та Полтавську 

області; Вінницький центр – Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську 

області; Одеський центр – Одеську та Миколаївську області; 

Херсонський центр – Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку 

області та АРК; Харківський центр – Харківську, Луганську, Донецьку 

області (рис. 1).  

Таким центрам слід надати максимальну організаційну та 

фінансову самостійність. Регіональні центри повинні сприяти розвитку 

органічного виробництва шляхом надання інформаційних та 

консультаційних послуг як сільськогосподарським підприємствам, які 

тільки планують впроваджувати органічне виробництво, так і 

підприємствам, де таке виробництво вже впроваджене. 
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Таблиця 1  

Кількість виробників органічної продукції в Україні у розрізі 

регіонів [складено автором на основі [1] 

 

Регіон 

Кількість виробників органічної 

продукції, од. 
Всього* 

рослин-

ництва 

тварин-

ництва 

дико-

росів 

бджіл-

ництва 

Київський 12 1 4 - 16 

Львівський 6 1 4 - 10 

Житомирський 9 3 - - 9 

Харківський 8 1 - - 8 

Вінницький 7 2 1 - 8 

АРК 6 - - 2 8 

Закарпатський 2 1 3 1 6 

Чернігівський 5 1 - - 5 

Кіровоградський 4 1 - - 4 

Запорізький 4 - - - 4 

Херсонський 4 - - - 4 

Рівненський 2 - 2 - 4 

Полтавський 3 - - - 3 

Тернопільський 3 1 - - 3 

Донецький 2 - 1 - 3 

Одеський 2 - - 1 3 

Волинський 1 1 2 - 3 

Миколаївський 2 - - - 2 

Чернівецький 1 - 1 - 2 

Хмельницький 1 - - - 1 

Сумський - - - 1 1 

Івано-

Франківський 
- - - - - 

Луганський - - - - - 

Черкаський - - - - - 

Дніпропетровський - - - - - 

Всього 84 13 18 5 107 

Примітка: *виробництвом продукції тваринництва займаються 

ті ж виробники, що й рослинництвом 
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Для ефективної роботи регіональних інформаційно-дорадчих 

центрів необхідно забезпечувати їх взаємозв‘язок з вітчизняними та 

міжнародними громадськими організаціями, а також 

сертифікаційними органами. Інформаційно-дорадчі центри повинні 

накопичувати інформацію про виробників та переробників органічної 

продукції регіонів, їх запити, пропозиції  щодо стимулювання 

зростання органічного виробництва. 

 
Рис. 1. Розташування регіональних інформаційно-дорадчих центрів з 

органічного виробництва та охоплені ними регіони 

 

Центри повинні акумулювати комплекти нормативно-правових 

актів, методичні рекомендації, міжнародні стандарти, актуальну 

інформацію про ціни на органічну продукцію, що складаються на 

міжнародному ринку. Запропонованим центрам доцільно 

систематизувати інформацію про вимоги міжнародних та вітчизняних 

сертифікаційних органів до технологій виробництва,  зберігання та 

переробки органічної продукції. Також вони повинні 

розповсюджувати наявну у них інформацію серед виробників та 

переробників органічної продукції, надавати консультаційні послуги, 

аналізувати фінансово-економічний стан підприємств, проводити 

тренінги, розробляти бізнес-плани, проводити ярмарки органічної 

продукції, рекламувати таку продукцію серед споживачів регіону. 

Завдяки створенню інформаційно-дорадчих центрів суттєво 
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зросте інтенсивність та дієвість інформаційних процесів на 

підприємствах, які виробляють органічну продукцію завдяки тому, що 

центри будуть надавати таким підприємствам в концентрованому 

вигляді  вже проаналізовану та згруповану відповідно до їх вимог 

актуальну інформацію. 
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Для отримання статусу виробника органічної продукції 

підприємства мають здійснити певні етапи переходу господарства на 

органічне виробництво сільськогосподарської продукції та сировини. 

Перші да етапи – підготовчий та перехідний потребують найбільших 

витрат фінансових ресурсів, причому, отримати доходи від органічної 

діяльності теоретично можливо лише на третьому та четвертому етапі 

[1, 2, 5]. 

Однак, для виробника сільськогосподарської органічної 

продукції важливим є не лише отримання якомога більшого прибутку, 

а й збереження якості основного засобу виробництва – землі. Виникає 

соціально-економічна проблема раціонального використання 

сільськогосподарських угідь, в тому числі ріллі. Для більш 

ефективного використання даного ресурсу необхідно звернути увагу 

на можливість раціонального використання усієї виробленої 

сільськогосподарської органічної продукції. 

Слід відмітити, що в дослідженнях із питань ефективності 

виробничої діяльності аграрних підприємств поступово 

спостерігається зміщення аспектів у напрямку раціонального 

поєднання економічних та екологічних інтересів. Все частіше 

економічна система розглядається як певна з‘єднувальна ланка систем 

«природа» - «суспільство», що визначає ефективність та спосіб 
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трансформації природних ресурсів у засоби життєдіяльності людей. 

У сучасних умовах сільськогосподарського органічного 

виробництва взаємозв'язок економічних та екологічних факторів 

необхідно формалізувати в напрямку отримання можливості створення 

екологічно чистих виробництв на основі безвідходних технологічних 

структур; формування безвідходних структур виробництва органічної 

сільськогосподарської сировини; шляхів покращення екологізації 

виробництва без зростання витрат. Екологізацію виробництва слід 

пов'язувати не стільки з вирішенням проблем видалення і нейтралізації 

відходів, скільки з попередженням їх виникнення. Тобто, раціональне 

ведення господарської діяльності аграрних підприємств передбачає не 

лише зменшення шкідливих викидів у природне середовище, а й 

комплексне використання одержаної сільськогосподарської продукції 

для попередження утворення шкідливих речовин. Досягти цієї мети 

можливо насамперед через запровадженням технологічних схем 

комплексного використання отриманої сільськогосподарської 

продукції органічним підприємством.  

Поєднання головних та допоміжних галузей мають відповідати 

потребам споживачів у органічній сільськогосподарській продукції та 

покращувати умови використання земельних та трудових ресурсів 

підприємства. Завдяки оптимальному поєднанню галузей 

забезпечується такий розвиток виробництва, за якого найбільш 

ефективно використовуються виробничі ресурси, земля, праця та інші. 

В органічному господарстві спосіб поєднання рослинництва, 

тваринництва та переробки побічної органічної продукції є 

ефективним і дозволяє вирішити комплекс проблем - утилізувати 

відходи тваринництва, отримувати біопаливо і органічні добрива. 

Використання побічної органічної сировини на енергетичні цілі 

надасть можливість сільськогосподарським органічним підприємствам 

не лише заощадити значні фінансові ресурси та спрямувати їх на 

інноваційне відновлення основного виробництва, а й зменшити 

забруднення атмосферного повітря. Тому особливу увагу слід 

приділяти не тільки ролі та значення біомаси для забезпечення 

надійності енергопостачання та економічного розвитку, а й зниженню 

негативного техногенного впливу на навколишнє середовище.  

На зміну типовій структурі агроекосистеми органічного 

господарства варто запровадити таку, яка б передбачала: вирощування 

культур у відповідній сівозміні; виробництво основної органічної 

продукції рослинництва та тваринництва; виробництво органічних 

кормів для тваринництва та птахівництва; виробництво тепла та 

енергії із біогазу отриманого в результаті зброджування продуктів 
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життєдіяльності тварин та птиці; підготовку та використання деякої 

частки незернової частини урожаю на теплові потреби; виробництво 

компосту, з використанням біологічної конверсії органічної сировини; 

виробництво рідкого біопалива – дизельного палива та етанолу [3, 4]. 

Замкнений цикл між рослинництвом і тваринництвом в 

органічному господарстві можна забезпечити шляхом створення 

біогазової установки та використання відходів ферментації гною 

великої рогатої худоби як органічних добрив у процесі вирощування 

сільськогосподарських культур. Такі добрива в умовах можуть 

забезпечити зростання врожайності з одночасним покращенням 

агрохімічних показників ґрунту і якості продукції. Проте, норми 

застосування органічних добрив - відходів біогазової установки, 

потребують екологічної регламентації [5]. 
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Рис.1. Місце конверсії побічної органічної сировини у виробничій 

діяльності сільськогосподарського органічного підприємства 

 

Усвідомлення того, що впровадження певних заходів може 

призвести до зростання ефективності господарської діяльності 

органічного підприємства, стане певним кроком до збільшення обсягів 
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залучення побічної органічної продукції сільськогосподарського 

виробництва як джерела отримання грошових надходжень шляхом 

адекватної організації органічного виробництва. 
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Головною ідеєю забезпечення сталого соціально-економічного 

розвитку у теперішній час є ефективне управління потоками ресурсів, і 

насамперед, ресурсів природних. За оцінками Інституту економічного 

прогнозування НАН України природо-ресурсний потенціал України на 

душу населення в 1,5-2 рази перевищує ресурсний потенціал США, у 4 
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рази Німеччини, у 12-15 разів Японії. Проте, наша країна 

характеризується низькою ефективністю використання наявного 

потенціалу, тобто має місце реальна невідповідність між величезними 

можливостями країни й умовами у яких живе її населення. Однією з 

найвагоміших складових природо-ресурсного потенціалу України є 

земля. Так, в загальній структурі природо-ресурсного потенціалу 

тільки земельні ресурси займають 40%. Масиви чорноземів України 

становлять 20% світових запасів, а придатні для орання землі 

становлять чверть від земель Європи.[2;174] Сільське господарство є 

тією галуззю національної економіки, яка найбільше пов‗язана із 

природно-ресурсним потенціалом. Стратегічним завданням розвитку 

сільського господарства у світі є продовольча безпека держави, 

збереження довкілля та добробут сільських жителів. Від стану справ у 

сільському господарстві залежить і подолання бідності і енергетичної 

залежності в умовах обмеженості, перш за все, ресурсів нафти. За 

оцінками світового банку, зростання ВВП, обумовлене зростанням 

сільського господарства, щонайменше удвічі ефективніше сприяє 

скороченню бідності ніж зростання ВВП, отримане за рахунок інших 

галузей. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, яка не 

супроводжується природоохоронними заходами, викликає порушення 

природного середовища. У доповідях Організації з продовольства та 

сільського господарства ООН за 2011 та 2012 роки наведені свідчення 

про надмірну витратність індустріального аграрного виробництва. 

Наприклад, 7–10 калорій вичерпної енергії йде на виробництво лише 

однієї калорії продуктів харчування. Звертаючись до історії, можна 

навести вражаючий показник: за останні півтора століття витрати 

енергії, необхідної для отримання тонни пшениці, зросли у 100 разів! 

До того ж через постійне використання пестицидів і міндобрив 

знищується біологічне різноманіття в ґрунті та зменшується вміст 

гумусу, що призводить до щорічних втрат 10–15 мільйонів гектарів 

сільськогосподарських земель нашої планети, а близько 40% 

сільськогосподарських земель світу властива тенденція до зниження 

рівня родючості. [1;1]  Факти засвідчують, що 60% світових екосистем 

зазнали деградації. Усвідомлення людством безперспективності та 

руйнівного характеру антропоцентричної моделі природокористування 

змусили прогресивну міжнародну громадськість та відомі міжнародні 

організації шукати вихід із ситуації, що склалася. Так було закладено 

новий підхід до подолання зазначених глобальних проблем, який 

отримав назву – концепція сталого розвитку. 

Одним із напрямів втілення принципів сталого розвитку в 

сільському господарстві - є органічне аграрне виробництво, як 
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альтернативна модель землеробства, яка краще відповідає сучасним 

життєвим інтересам суспільства. На відміну від інших методів ведення 

аграрного виробництва, органічне засновано на використанні 

ресурсозаощадливих технологій, мінімізації механічної обрбки грунту 

та синтетичних речовин, виключенні з процесу виробництва генетично 

модифікованих організмів. Керівним принципом для органічного 

сільського господарства є використання матеріалів і технологій, які 

покращують екологічну рівновагу в природних системах та сприяють 

створенню стійких  і збалансованих агроекосистем. Органічне 

виробництво дозволяє реалізувати концепцію збалансованого розвитку 

агросфери за рахунок соціально-економічної і природоресурсної 

збалансованості і має на меті забезпечення  суспільства безпечними  та 

якісними прордуктами харчування, а також збереження та покращення 

стану навколишнього природного середовища.[3;39] 

Існуючий потенціал органічного землеробства в Україні є одним 

з найбільших у світі, виходячи з високої природної родючості грунтів, 

відносно невисокого рівеня забруднення полів агрохімікатами, дешеву 

робочу силу. Проте, порівняно з іншими країнами розвиток 

органічного землеробства в Україні відбувається значно повільніше  За 

даними Міжнародної федерації органічного руху та Дослідного 

інституту органічного сільського господарства площі земель під 

органічним виробництвом на кінець 2009 року становили 37,2 

мільйона гектарів, що майже у 3,5 разу більше, ніж наприкінці 

минулого століття. Статистична інформація щодо органічного 

виробництва надходить зі 160 країн світу. На сьогодні під органічним 

виробництвом перебуває близько 1% світової площі 

сільськогосподарських земель, а у країнах Євросоюзу близько 3% 

сільськогосподарських угідь. Необхідно зазначити, що порівняно з 

2007 роком площа сертифікованих земель світу зросла на 14,8%. 

Лідерами за площею земель, зайнятих під органічним виробництвом, є 

Австралія – 12 мільйонів гектарів, Аргентина – 4,4 і США – 1,95 

мільйона гектарів. Світовий ринок органічної продукції постійно 

зростає. У 2004 році він оцінювався у 25 мільярдів доларів США, у 

2006му – близько 30, в 2009му – 55, а в 2014му, за прогнозами 

експертів, очікується зростання обсягу світового ринку органічної 

продукції до 96,5 мільярда доларів. Найбільш розвинені ринки 

органічної продукції зосереджені в США, Німеччині та Франції. Серед 

європейських країн лідером із продажу органічної продукції є 

Німеччина з обсягом ринку понад 6,6 мільярда євро.[1;2] 

На сьогодн,і в Україні нараховується близько 175 органічних 

господарств, з яких, близько 90% орієнтовані на зовнішній ринок 



 445 

Площа сертифікованих сільськогосподарських угідь, на яких ведеться 

органічне виробництво, зросла у 2012 році до 368,9 тисячі гектарів, що 

дало змогу Україні посісти 16-те місце у світі за цим показником. 

Основними ринками збуту органічної продукції для України є ринки 

Європейського Союзу, США, Канади та Японії. У структурі товарної 

органічної продукції є: озима пшениця, соняшник, кукурудза, ячмінь, 

соя, цукрові буряки, мед та ін. 

Світовий досвід засвідчує, що одним із визначальних чинників 

впровадження і розвитку органічного сільського господарства є 

наявність системної державної підтримки підприємств, які займаються 

виробництвом такої продукції у вигляді дотацій і субсидіювання 

виробництва. Рівень, напрями та конкретні форми підтримки для 

сільського господарства коливаються в дуже великому діапазоні і 

залежать від досягнутого існуючого стану органічного виробництва в 

країні, національного та наднаціонального законодавства, тенденціями 

в розвитку сільських територій. 

Не зважаючи на певний досягнутий рівень, існує ряд системних 

проблем щодо активізації впровадження та розвитку органічного 

землеробства в Україні. Ці проблеми можна умовно поділити на дві 

групи. До першої групи можна віднести причини, які пов`язані з 

пострадянською аграрною політикою та реформами в сільському 

господарстві. Ці реформи мали непослідовний, несистемний і 

незавершений характер. Як наслідок, в основі реформування села 

лежав тільки економічний вектор без врахування багатофункційності 

сільського господарства і сільських територій. Стратегії розвитку 

сільського господарства базувались на екстенсивній моделі, яка 

ігнорувала соціальний та екологічний аспект сільського розвитку. Не 

витримує критики законодавче забезпечення аграрної сфери. Загалом, 

правильні і гарні декларації дуже рідко знаходили своє втілення в 

реальній державній політиці. Добрі концепції, як правило не ставали 

програмами, а перспективні законопроекти – законами. Законодавчі 

акти подекуди не узгоджуються між собою, є неактуальними, 

застарілими, чи такими, які практично не діють. Разом з тим, цілком 

очевидно, що несистемне законодавство є лише віддзеркаленням 

несистемної і непослідовної політики держави. Незмінним питанням 

залишається єдиним: як зробити, щоб основна функція села – 

виробництво сільськогосподарської продукції – дозволила ефективно 

вирішувати інші економічні та суспільно-соціальні проблеми. Друга 

група проблем – це проблеми, які безпосередньо стосуються розвитку 

органічного господарства, а саме: стереотип мислення щодо 

доцільності ведення органічного землеробства, технологічна та 
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екологічна культура, інституційно-правові проблеми, практично 

відсутня фінансова підтримка з боку держави, звужений внутрішній 

попит на екологічно чисту продукцію, відсутність переробного 

виробництва, обмеженість номенклатури органічної продукції та ін.  

Для забезпечення подальшого розвитку органічного виробництва в 

Україні у відповідностті з досягненнями європейських та інших країн, 

доцільно використати  передовий закордонний досвід,зокрема таких країн 

як Польща, Чехія, а також, на рівні держави - створення дієвої стратегії 

розвитку українського села, в т. ч., стратегії підтримки 

конкурентоздатності органічного фермерства в Україні. 
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В  умовах погіршення екологічного стану довкілля більшого 

значення набувають якісні показники продуктів харчування. Відомо, що 

органічна продукція має більшу екологічну безпечність та корисність у 

порівнянні із традиційними аналогами. Проте, зважаючи на економічну 

кризу та системне збідніння населення важливим фактором, що визначає 

попит на екологічно чисту продукцію є ціна. У контексті даного 

дослідження проаналізовано рівень цін на органічні товари та проведено 

порівняння із вартістю традиційних продуктів харчування. 

Для споживача ціна виступає особливим елементом, тому що 

втілює в собі жертву, яку повинен принести покупець. Для виробника 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100489
http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_4_9
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ціна – маркетинговий інструмент, який, на відміну від товару, збуту та 

комунікації, є джерелом доходів, а не витрат [1]. Ціна є одним із 

вирішальних факторів, що зумовлює успіх товару, особливо органічної 

сільськогосподарської продукції, на ринку. 

До особливостей ціноутворення на органічну 

сільськогосподарську продукцію відносять таку, як вплив додаткових 

витрат. Адже повна собівартість одиниці органічної продукції включає 

витрати на проведення сертифікації виробництва. Водночас, наявність 

екологічного сертифікату є додатковим аргументом на користь її 

безпеки для споживачів. Органічні продукти харчування є 

специфічним товаром, який вимагає не тільки особливої технології 

вирощування, але і збуту. Зокрема, відповідно до стандартів 

виробники органічної продукції мають забезпечувати її 

транспортування до інших підрозділів лише у відповідній упаковці. 

При зберіганні продукції має забезпечуватися ідентифікація партій, 

слід запобігати змішуванню органічної продукції з продуктами або 

речовинами, які не відповідають правилам органічного виробництва 

[4]. Все вищенаведене пояснює підвищення цін на дану категорію 

продуктів харчування. 

Друга особливість - вплив цін товарів, що не мають екологічних 

властивостей та цінності органічної продукції. Покупець буде тим 

більш чутливим до ціни, чим вищою вона буде порівняно із 

звичайними товарами. Тобто, при встановленні ціни на органічну 

продукцію слід враховувати не лише вартість товарів-конкурентів з 

аналогічними екологічними властивостями, але й ціни продуктів, 

виготовлених з сировини, вирощеної інтенсивним методом [3].  

Як зазначають Ландреві Ж., Леві Ж. та Ліндон Д. вплив ціни на 

об‘єми продажів продукції визначає взаємодія трьох механізмів: 

економічного ефекту перешкоди здійсненню покупки, психологічного 

ефекту іміджу та відношення дистриб‘юторів до товару [1]. Економічний 

ефект перешкоди здійсненню покупки полягає в тому, що фінансові 

ресурси покупців товару завжди обмежені, тому ціна продукту досить 

часто перешкоджає здійсненню покупки. Чим вище ціна, тим більша 

кількість покупців відмовиться від споживання такого продукту, 

скоротить об‘єми його споживання чи купить дешевший аналог. 

Екологічно безпечні товари є дорожчими за звичайні аналоги, що значно 

обмежує кількість споживачів, готових купувати їх. 

У країнах ЄС націнка на органічні продукти складає 15-50 %, у 

США – близько 30 %, а в Україні 100-300 %. Наприклад, органічна 

манна крупа «Жменька» коштує у 1,5-2 рази дорожче за звичайну (24 

грн./кг до 12 грн./кг); сік яблучний «Пан Еко» – у 2 рази (41 грн/л до 
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22,55 грн./л) [3]. Отже, роздрібні ціни на органічні продукти у 

вітчизняних торгівельних мережах значно завищені. Така ситуація 

призводить до того, що дозволити собі купити органічні продукти 

можуть менше 1 % українців. 

У табл. 1 наведено ціни на окремі органічні товари та їх 

традиційні аналоги. З даних табл. 1 видно, що молочна продукція 

(молоко, сметана, масло) органічного виробництва дорожча від 

традиційної більше ніж у 2,3 рази. Органічні яйця на ринку України 

дорожчі майже вдвічі. На овочі  органічного виробництва ціна є 

вищою у 2,5-3,75 разів (помідори – 2,8 рази, огірки – 2,5 рази, морква -

3,5 рази, цибуля – 3,75 рази). Різниця цін на традиційні та 

сертифіковані хлібобулочні вироби склала в 3.3 рази. Отже, 

проаналізувавши ціни на окремі органічні товари 

сільськогосподарського виробництва можна стверджувати, що вони є 

занадто високими для середньостатистичного вітчизняного споживача. 

Відтак, зважаючи на однозначну корисність органічної продукції 

вирішальним, фактором, що формує попит на неї є ціна. 

Таблиця 1 

Ціни на окремі органічні товари та їх традиційні аналоги 

 

№ 

п/п 

Назва 

продукту 

харчування 

Одиниця 

виміру 

Ціна, грн.* 

% 
На 

 традиційний 

товар 

На 

 органічний 

товар 

1 Молоко 1 л 10,00 23,50 235 

2 Сметана 0,5 л 15,00 34,00 227 

3 Масло 200 гр 22,00 50,00 227 

4 Яйця 10 шт. 20,00 37,50 187 

5 Тушка куряча 1 кг 40,00 90,00 225 

6 Биток свинячий 1 кг 80,00 150,00 187 

7 Морква 1 кг 10 35,00 350 

8 Цибуля 1 кг 8 30,00 375 

9 Помідори 1 кг 50,00 140,00 280 

10 Огірки 1 кг 40,00 100,00 250 

11 Банани 1 кг 35,00 60,00 170 

12 Апельсини 1 кг 35,00 57,00 162 

13 Яблука 1 кг 20,00 50,00 250 

14 Хліб 400 гр 6,00 20,00 333 

Примітка:* ціни вказані станом на 20.03.2016 р. 

Джерело: власні дослідження. 
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Психологічний ефект іміджу товару пов‘язаний з тим, що чим 

кращою є якість продукту, тим вищою має бути ціна на нього. Тому в 

деяких випадках психологічний ефект іміджу товару може 

послаблювати економічний ефект від високої ціни. Можна 

стверджувати, що іноді висока ціна слугує для споживача 

підтвердженням якості товару. Така ситуація має безпосереднє 

відношення до товарів, покликаних створити або підтримати певний 

статус споживача. Купівля елітних органічних продуктів окрім 

покращення стану здоров‘я може стати способом демонстрації 

високого статусу споживача. Наприклад, відомі особи, що рекламують 

органічні продукти спонукають споживачів наблизитись до їх рівня 

життя, купуючи такі товари.  

Проведені раніше дослідження довели, що основним мотивом 

купівлі органічних товарів є бажання споживачів споживати якісну, 

екологічно чисту продукцію, що є безпечною для здоров‘я. Майже 

70% населення вважають, що якість традиційної сільськогосподарської 

продукції є низькою і вони нею не задоволені [2]. Тому ринок 

органічної продукції демонструватиме стійку тенденцію до зростання. 

Ставлення дистриб‘юторів до товару вимагає постійного 

серйозного моніторингу з боку виробника, оскільки дистриб‘ютор 

може як активно просувати товар, так і перешкоджати його продажам. 

Слід враховувати, що дистриб‘ютор буде активніше просувати той 

товар, який приносить йому більше вигоди. З іншого боку, останнім 

часом активісти «зелених» рухів та природоохоронних організацій 

починають зосереджувати свою увагу й на представниках найбільших 

збутових мереж, які під впливом вимог громадськості вимушені 

впроваджувати різноманітні екологічні ініціативи. 

Таким чином, загальновідомо, що поширення виробництва 

органічної сільськогосподарської продукції сприятиме покращенню 

екологічного стану довкілля та здоров‘я населення. Тому необхідність 

популяризувати дану групу товарів є безумовною. У контексті даного 

дослідження доведено, що ціна на органічні продукти харчування є 

надто високою. Відтак дозволити використовувати її у процесі 

повсякденного харчування може лише незначний відсоток громадян 

нашої держави. Тому, у подальших дослідженнях необхідно звернути 

увагу на пошук можливостей знизити ціни до рівня розвинутих країн 

світу (країни ЄС та США). 
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Важливість проектів, що передбачають перехід до органічного 

виробництва обґрунтовують їх кінцеві результати, що мають 

соціальний характер (забезпечення споживачів корисними для 

здоров‘я продуктами харчування), економічний (забезпечення 

підвищення рівня добробуту людей, задіяних на виробництві та 

підвищення прибутковості виробників, при умові зростання попиту та 

розширення ринків збуту), екологічний (збереження довкілля, грунтів, 

тварин тощо.). 

Рівень розвитку галузі сільського господарства залежить від 

внутрішніх та зовнішніх факторів, серед яких особливе місце 

посідають природні умови, що посилюють невизначеність та ризики. 

Перехід до виробництва органічної продукції можна розглядати як 

аграрний проект, що має ризиковий характер. Зважаючи на це, є 

необхідність вчасного виявлення ризиків та реагування на них з боку 

керівництва проекту, що підтверджує актуальність дослідження. 

Проблемі розгляду сучасного стану та перспектив розвитку 

органічного виробництва присвятили свої праці ряд вчених, зокрема, 

Н.В. Зіновчук, В.В. Зіновчук, Д.Г. Легеза, О.В. Скидан, В.М. Сучкова, 

О.А. Томашевська, О.В. Ходаківська, О.В. Яценко та ін. Дослідження 

управління проектними ризиками здійснюють ряд вітчизняних та 

зарубіжних науковців, зокрема Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. 
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Полотай, Г. М.Тарасюк, І.І. Мазур, В.Д..Шапіро, Клиффорд Ф. Грей, 

Єрик У. Ларсон та ін Проте процес управління проектними ризиками 

при переході на виробництво органічної продукції потребує більш 

детального вивчення та розробки пропозицій щодо його 

удосконалення. 

Метою проведення дослідження є розробка пропозицій щодо 

удосконалення управління проектними ризиками при переході на 

виробництво органічної продукції. Об‘єктом дослідження є процес 

управління проектними ризиками при переході на виробництво 

органічної продукції.  

Управління проектними ризиками є специфічною сферою 

діяльності, що спрямована на пом‘якшення, дії ризиків [4, с. 711]; 

процес реагування на події та зміни ризиків у процесі виконання 

проекту [6]. Управління проектними ризиками включає процеси: 

планування управління ризиками, їх ідентифікації, аналізу, реакції на 

ризики; 2) моніторингу і контролю ризиків під час виконання проекту 

[5, с. 216]. Управлінням ризиками можна займатися до початку 

розробки проекту або у разі ризику. З досвіду чітко видно, що 

використання формалізованого упорядкованого процесу для роботи з 

передбачуваними і непередбаченими ризиками знижує можливість 

неприємних несподіванок, витрати, простої, стреси і нерозуміння [3, с. 

285].  

Зважаючи на проаналізовану термінологію, під управлінням 

ризиками при переході на виробництво органічної продукції розуміємо 

процес виявлення та знаходження способів пом‘якшення або усунення 

негативного впливу факторів на кожний стадії життєвого циклу 

проекту (рис. 1). 

Вважаємо, що управлінські дії щодо ризиків проекту переходу 

на виробництво органічної продукції доцільно розподілити за стадіями 

життєвого циклу проекту. Так на першій стадії рекомендуємо, 

зважаючи на більш, ніж двадцятирічний досвід України у цій сфері, 

зібрати максимум інформації (зі всесвітньої мережі Internet, 

періодичних видань, наукових конференцій, виставок органічної 

продукції тощо) про можливі ризики та спрогнозувати можливість їх 

прояву з певним ступенем ймовірності в поточному проекті.  

Одним із основних завдань керівництва проектом переходу на 

органічне виробництво є не лише виявлення потенційних небезпек, а й 

правильне планування заходів щодо часткового чи повного усунення 

перешкод та мінімізація збитків від настання ризикових ситуацій. Для 

цього в робочій структурі проекту слід чітко визначити перелік робіт, 

пов‘язаних з управлінням ризиками, відповідно до цих робіт визначити 
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необхідну кількість осіб, за якими вони будуть закріплені у проекті. 

Якщо проект масштабний, то доцільно створити окремий ієрархічно 

побудований підрозділ, який підпорядковується менеджеру проекту та 

керівнику підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Управління ризиками проекту переходу на органічне 

виробництво, враховуючи стадії життєвого циклу 

 

На фазі виконання проекту переходу на органічне виробництво 

потрібно повсякчас проводити моніторинг ходу робіт з метою 

фіксування настання передбачених та непередбачених ризикових подій 

та застосування коригуючих заходів щодо усунення або пом‘якшення 

їх впливу. 

Станом на грудень 2013 року площа земель 

сільськогосподарського призначення, зайнятих під органічне 

виробництво складала 393400 га, кількість органічних сертифікованих 

виробників  сільськогосподарської  продукції відповідно до  норм ЄС – 

175, згідно з даними Федерації органічного  руху  України [7]. На 

сьогоднішній день є серйозні обмеження доступу малого та середнього 

бізнесу до фінансових ресурсів, які б дозволили розвиватись 

органічному агробізнесу, відсутній дієвий контроль та нагляд, що 

приводить до зниження репутації України на міжнародному рівні 

через скандали з органічною  продукцією з України, обману 

споживачів та нечесної конкуренції серед виробників, сертифікаційних 
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органів, точок збуту [2]. 

Враховуючи наведену вище інформацію, на початковій фазі 

проекту переходу на виробництво органічної продукції доцільно 

спочатку розглядати ризики зовнішнього походження – ті на які 

виробник не може впливати. Зважаючи на проблеми ринку органічної 

продукції в Україні та спрямування загальнодержавної політики на 

євроінтеграцію, до цієї групи можна віднести ризик законодавчих змін 

у відповідності до європейських вимог, що може створити перешкоди 

при переході на органічне виробництво. До зовнішніх проектних 

ризиків також можна віднести ризик надання не належної державної 

підтримки виробникам та створення не чіткої управлінської вертикалі 

органічного виробництва. Особливість переважної більшості аграрних 

проектів галузі рослинництва полягає в тому, що на них безпосередній 

та непередбачений впив мають природно-кліматичні умови. Це 

характерно і виробникам органічної продукції цієї галузі. Усунути 

наведені ризики не можливо, тому при плануванні важливо їх 

врахувати та передбачити способи пом‘якшення негативного впливу.  

Як відомо, виробництво органічної продукції передбачає 

виключення застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично 

модифікованих організмів (ГМО), консервантів на всіх етапах 

виробництва (вирощування, переробки ) з метою отримання 

натуральної (екологічно чистої) продукції, а також збереження та 

відновлення природних ресурсів [1]. Зважаючи на це, на стадії 

виконання проекту переходу на органічне виробництво на особливу 

увагу заслуговує група технічних ризиків, що пов‘язана з можливими 

порушеннями в технології виробництва через відсутність досвіду та 

можливості точно передбачити наслідки нової системи 

господарювання і її вплив на кінцевий продукт. 

На заключній фазі проекту переходу на органічне виробництво 

першочергово потрібно враховувати маркетингові ризики, що перш за 

все пов‘язані з не значним попитом на внутрішньому ринку на 

органічні продукти через низьку купівельну спроможність споживачів; 

втратою довіри споживачів через маніпуляції з поняттям «органічний 

продукт», незабезпеченням його якісних характеристик; низького 

рівня обізнаності споживача про переваги органічної продукції та не 

сформований позитивний імідж її  виробників. Зовнішнім 

маркетинговим ризиком при здійсненні переходу на органічне 

виробництво є обмежений доступ на міжнародні ринки через 

неузгодженість у законодавстві та стандартах виробництва органічної 

продукції.  

На кожній зі стадій життєвого циклу проекту переходу на 
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органічне виробництво мають прояв фінансові проектні ризики. Так, 

на початковій стадії проекту вони переважно пов‘язані з помилками у 

розрахунках його ефективності через коливання валютного курсу, 

некваліфікованим обґрунтуванням через некомпетентність працівників 

тощо. На стадії виконання фінансові ризики проявляються в 

основному через зміни цін на основні види ресурсів. Заключна стадія 

проекту передбачає фінансові ризики пов‘язані з посиленням впливу 

економічної кризи на виробників органічної продукції, 

недоотриманням ними прибутків через велике конкурентне 

середовище на внутрішньому ринку та наявність перешкод виходу на 

міжнародні ринки збуту. 

Проведені дослідження дають змогу зробити наступні висновки 

та визначити пропозиції щодо удосконалення управління проектними 

ризиками при переході на органічне виробництво: 

1. Ефективне управління ризиками в проекті переходу на 

органічне виробництво є передумовою максимізації соціальних, 

економічних, екологічних та інших важливих кінцевих результатів 

такого проекту. 

2. Управлінням ризиками при переході на виробництво 

органічної продукції – це процес виявлення та знаходження способів 

пом‘якшення або усунення негативного впливу факторів на кожний 

стадії життєвого циклу проекту. 

3. З метою удосконалення управління ризиками при переході на 

органічне виробництво пропонуємо побудувати цей процес у 

відповідності до стадій життєвого циклу проекту. 

4. Виконання функцій ризик-менеджменту необхідно покласти 

на окремих спеціалістів або підрозділ (при реалізації масштабного 

проекту), які будуть нести відповідальність за виконання дій щодо 

ідентифікації проектних ризиків, їх планування, моніторингу, 

проведення коригуючих заходів, спрямованих на усунення або 

пом‘якшення негативного впливу при настанні ризикових ситуацій. 

5. Удосконалення управління проектами у сфері органічного 

виробництва нерозривно пов‘язане і з зовнішніми чинниками, серед 

яких особливе місце посідає удосконалення законодавчої бази та 

державної підтримки виробників органічної продукції, створення 

вертикалі управління в цій сфері на державному рівні та адаптація 

вимог щодо виробництва такої продукції до тих, що діють в 

Європейському Союзі.  
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Якість, структура та безпека споживання харчових продуктів є 

глобальною проблемою, яка потребує комплексного підходу до 

вирішення, що ґрунтується на ефективному поєднанні впровадження 

світових стандартів і національних традиціях аграрного виробництва. 

У сучасних умовах якість та екологічність продукції, виробленої 

аграрним сектором, стає одним із головних факторів внутрішньої та 

зовнішньої конкурентоспроможності його суб‘єктів. Таким чином, 

ключовим питанням при управлінні аграрним підприємством є 

формування економічно доцільної та адаптивної до глобалізаційних 

викликів моделі господарювання, що максимально забезпечуватиме 

стратегічні пріоритети агроформування з одного боку та потреби 

споживача – з іншого. Основними елементами даної моделі, що в 

найбільшій мірі реалізують вищезазначені цілі мають стати органічне 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/425-18/page2
http://minagro.gov.ua/node/16025
http://library.if.ua/book/66/4939.html
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виробництво та ведення альтернативних форм господарювання, 

прикладом яких можуть бути екопоселення.  

Розвиток органічного сільського господарства є актуальним та, 

водночас, суперечливим питанням функціонування підприємств 

аграрного сектору в конкурентних умовах. Органічне агровиробництво 

являє собою цілісну систему господарювання та виробництва 

харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі практики з огляду на 

збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, збереження 

природних ресурсів, застосування високих стандартів належного 

утримання тварин та методів виробництва, які відповідають певним 

вимогам до продуктів, виготовлених з використанням речовин та 

процесів природного походження [6]. Дана форма суспільного 

виробництва з одного боку характеризується наявністю екологічних та 

соціальних переваг та дискурсом про економічну доцільність – з 

іншого. Екологічні переваги проявляються у потенціалі нівелювати 

негативні тенденції та наслідки інтенсифікації виробництва, у 

зменшенні техногенного навантаження на ґрунти, скороченні 

шкідливих викидів, які сприяють глобальному потеплінню, у 

поліпшенні якості довкілля, забезпеченні оптимального використання 

невідновлюваних ресурсів. До наступної групи переваг нами віднесено 

відповідність вимогам збалансованого розвитку, задоволення потреб 

споживачів в екологічно безпечних продуктах харчування. Проте, 

дотепер точаться дискусії серед науковців та практиків стосовно 

економічної доцільності та організаційних можливостей впровадження 

органічного виробництва агроформуваннями. Особливої актуальності 

це питання набуває в умовах дисбалансу зовнішнього середовища 

функціонування, посилення конкуренції та активізації впливу проявів 

глобального середовища. Безпосередній вплив має наявний рівень та 

структура вимог до якості споживання продукції, перспективи 

інтеграції до європейського ринку, що вимагає інтенсифікації дій саме 

в напрямі виробництва екологічно безпечної органічної продукції. До 

аргументів на користь використання традиційних технологій 

аграрними підприємствами віднесено: складність дотримання всіх 

технологічних вимог, передбачених для органічного сільського 

господарства; неможливість отримання достатніх для забезпечення 

продовольчої безпеки обсягів сільськогосподарської сировини; 

відсутність попиту на органічну продукцію в Україні внаслідок 

низького рівня платоспроможності споживачів тощо. Так, 

Зіновчук Н. В. досліджуючи питання економічної доцільності 

впровадження органічного способу виробництва із застосуванням 

методики оцінювання готовності керівників аграрних підприємств до 
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впровадження органічного способу виробництва через реалізацію 

організаційної моделі створення та функціонування об‘єднання 

виробників і споживачів органічної продукції дійшла таких висновків: 

нижчою є урожайність культур та собівартість виробництва при 

органічному способі господарстві [3 с. 13-20]. За даними досліджень 

Ради ООН з торгівлі та розвитку органічне сільське господарство має 

всі шанси перевершити показники конвенційної та традиційної 

системи агровиробництва з точки зору диверсифікації та економічної 

ефективності. Органічне сільське господарство має великий 

виробничий і організаційний потенціал, а як напрям скорочення 

бідності та подолання проблеми голоду – це й безперечний 

економічний ефект. Ринок органічних продуктів неухильно зростає. 

Попит на органічні м'ясні та молочні продукти у декілька разів 

перевищує пропозицію. У 2006 р. глобальний ринок органічних 

продуктів був оцінений у 40 млрд. дол., у 2013 p. відбулося зростання 

рийку до 65 млрд. дол. [6]. До причин гальмування розвитку 

національного органічного виробництва віднесено низький рівень 

державних преференцій суб‘єктам господарювання, що активно 

впроваджують сучасні форми виробництва; нерозвиненість 

внутрішнього ринку споживання сертифікованої органічної продукції 

та органічних продуктів харчування; експортування продукції 

сировинного типу; недосконалість інфраструктурного та 

інституційного забезпечення ринку органічної продукції; обмежене 

входження на ринок середніх та малих аграрних підприємств; низький 

рівень інформованості суб‘єктів господарських відносин.  

При формуванні моделі забезпечення екологічного 

господарювання нами запропоновано розглядати екопоселення як засіб 

стимулювання органічного способу виробництва та альтернативна 

форма господарювання. Їх особливістю є можливість часткової 

інтеграції у виробничу діяльність агроформувань, сприяючи 

диверсифікації їх виробництва, розширенню спеціалізації та структури 

товарної продукції додатковими товарами та послугами, що мають 

відносну еластичність та граничну корисність у споживанні, міцно 

утримують верхній ціновий сегмент та, як наслідок, мають стабільний 

попит і слабко реагують на заходи функціональної та інтегральної 

конкурентної боротьби. Сучасні екопоселення є одним з найбільш 

радикальних, однак, незважаючи на це і найбільш ефективних способів 

зниження, хоча б частково негативного впливу життєдіяльності 

людського суспільства на навколишнє середовище. До головних 

критеріїв функціонування екопоселень віднесено принципи 

відповідальності, солідарності, взаємодопомоги, турботливого 
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ставлення одне одного і до природи. Дані форми господарювання 

охоплюють сьогодні вже чотири виміри: екологічний, соціальний, 

культурний і духовний [10]. Питання розвитку екопоселень наразі 

розкривається на глобальному рівні (Мережа GEN) створена з метою 

координації діяльності екологічних поселень світу і нараховує понад 

15 тис. членів. Більшість українських органічних господарств 

розташовані на півдні Україні (в Одеській та Херсонській областях), на 

заході (Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та 

Хмельницькій областях), а також на Київщині, Житомирщині, 

Полтавщині. Українські сертифіковані органічні господарства різного 

розміру - від кількох десятків гектарів, як і в більшості країн Європи, 

до кількох десятків тисяч ріллі. Однак середній розмір 

сертифікованого органічного господарства в Україні все ще 

залишається одним з найбільших у світі і складає: 1700 га, 

зменшується середній розмір господарства з поступовим наближенням 

до середньосвітових показників [6]. 

Така модель господарювання поєднує кілька фундаментальних 

принципів, серед яких найбільше значення мають наступні: 

збереження природних ресурсів, використання екологічних 

технологій, дотримання високої якості життя людини та введення 

цілісного підходу до життя людини як невід‘ємної складової 

природної оболонки. Цікаво відзначити, що поняття екопоселення як 

моделі проекологічного способу організації життя людських громад є 

дуже розмитим і не зовсім точним. В різних екологічних поселеннях 

зустрічаються різні екологічні обмеження і самообмеження 

виробництва та обміну товарів, застосування тих чи інших матеріалів 

та технологій, життєвого устрою: стале землеробство; стале 

лісокористування та полікультурне лісовідновлення; мінімізація 

енергоспоживання; ряд екопоселень мають автономну малу 

альтернативну енергетику. Відповідно, значного поширення в 

екопоселеннях набули органічне землеробство та пермакультури, які 

дозволяють вирощувати сільськогосподарську продукцію без значної 

шкоди для довкілля. Важливим принципом функціонування 

екопоселень є їх економічна доцільність. Так натуральне виробництво 

сьогодні дозволяє не лише забезпечувати власні потреби, а й 

отримувати додатковий надлишок, що може бути реалізований, так 

екогромада Уельсу впроваджує у господарювання передові 

екотехнології світу: електроенергія виробляється з енергії вітру, води і 

сонця, причому в такій кількості, що її значна частина продається;  в 

екопоселенні ZEGG (Німеччина) виробляють та реалізують рапсову 

олію, як абсолютно екологічно чисте паливо для автомобілів;  в 
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Аргентині цілий автопарк рейсових автобусів почав працювати на 

спирті. Сьогодні розвинуті європейські країни (Франція) вводять 

додаткові вимоги до енергоефективності використовуючи сонячну 

енергію або «зелені дахи», що мають ізоляційний ефект, вирішують 

проблеми стічних вод та сприяють видовому біорізноманіттю [7]. Для 

нормального існування екопоселення необхідно ведення активної 

економічної діяльності. Однак як правило використання більшості 

економічно ефективних проектів на увазі під собою необхідність 

порушення екологічного балансу, що неприйнятність в умовах 

екопоселення, тому, очевидною стає необхідність застосування так 

званих видів «зеленого» бізнесу. «Зелений» бізнес - це підприємства, 

компанії та підприємці, які своєю діяльністю не завдають шкоди 

навколишньому середовищу, суспільству і економіці в глобальному та 

локальному масштабі [8, 9]. Екопоселення можна визначити як кластер 

людського суспільства, який базовими принципами свого існування 

визначає «споживацький мінімалізм». Дана концепція передбачає 

свідоме прагнення зменшити власний вплив на екологію шляхом 

обмеження надлишкового споживання та використання ресурсів. В 

результаті «споживацького мінімалізму» збільшується гранична 

корисність блага, що є головним критерієм конкурентоспроможності 

продукції на ринку, мінімізуються трансакційні витрати, змінюється їх 

структура. Отже в результаті нівелюються негативні ефекти такі як 

зниження врожайності при органічному способі виробництва та 

зростає економічна безпека підприємства, його маржинальні прибутки 

та, в цілому, мультиекономічнй ефект господарювання. Наступним 

позитивним економічним ефектом нами визначено вплив на 

формування активного попиту на екологічно чисту органічну 

продукцію, формування свідомого споживання такої продукції. 

Органічні виробники отримують додаткові конкурентні 

переваги на ринку, що виражені у: збільшенні частки грошових 

заощаджень, за рахунок економії на мінеральних добривах та засобах 

хімізації; додаткових доходах від продажу надлишкової продукції та 

вирощування товарних культур; зниженні вхідних бар‘єрів для 

входження до внутрішніх та міжнародних експортних ринків 

сертифікованої органічної продукції та формуванні преміальної ціни 

на їх товар; можливості додаткового збільшення вартості органічних 

продуктів у результаті їх переробки. Також, дана форма 

господарювання дозволяє активізувати залучення молоді на сільські 

території, людського капіталу, інвестиційних ресурсів в економіку 

конкретних підприємств; сформувати передумови інвестиційно-

інноваційних заходів соціально-економічного та екологічного 
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розвитку, поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення активізації 

процесів агробізнесу тощо.  

Доцільною є створення, розвиток і функціонування 

екопоселень, як окремого суб‘єкта господарювання, також можливі 

варіанти їх створення як структурного підрозділу великотоварних 

агроформувань або їх об‘єднань. Напрямами виробничої діяльності 

нами визначено: виробництво органічної продукції та лікарської 

сировини; надання консультаційних та освітніх послуг щодо навчання 

екологічно безпечного способу господарювання та життя; участь у 

міжнародних європейських програмах та проектах; надання 

туристичних послуг (організація свят, ярмарок, навчання ремеслам та 

народній творчості). Таким чином розширення спеціалізації дозволить 

не лише популяризувати та просувати органічний та екологічно 

безпечний спосіб життя, а й розподілити та скоротити можливі 

економічні ризики, подолати проблему сезонності, забезпечити 

безперервну зайнятість тощо. З точки зору управління господарським 

суб‘єктом досягається підвищення ефективності у сферах управління 

ресурсами, їх розподілом та використанням, управління витратами, 

підвищується гранична корисність споживання органічної продукції. 

Отже, екопоселення сьогодні є унікальним організаційно-економічним 

механізмом найпрогресивніших технологій з метою ефективного та 

взаємовигідного тривалого співіснування з природою та ведення 

господарювання.  
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В Україні в умовах посилення екологічної кризи з‘явилась ціла 

низка екологічних, економічних та соціальних проблем, що 

зумовлюють необхідність розвитку органічного виробництва 

сільськогосподарської продукції. Найбільш актуальним є посилення 

інтенсифікації виробництва в сільському господарстві, що має 

негативний вплив не лише на навколишнє середовище, але і виснажує 

природні ресурси, без яких ведення агровиробництва неможливе. На 

відміну від традиційного інтенсивного сільського господарства 

ведення органічного виробництва має екологічні переваги, які 

проявляються у більш раціональному використанні природних 

ресурсів, зменшенні викидів вуглекислого газу, закису азоту й метану, 

викиди яких це шлях до подальшого глобального потепління. Також, 

органічне сільське господарство має значні переваги в соціальній 

сфері, оскільки споживання та вирощування органічної продукції 

знижує ризик втрати здоров‘я, як для виробника так і споживача, адже 
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при органічному виробництві не застосовуються пестициди та інших 

хімікати, які використовує конвенційне (традиційне) виробництво. 

Світовий досвід свідчить, що конвенційні овочі та фрукти 

містять у своєму складі понад 20 пестицидів. М‘ясо та молоко, у свою 

чергу, містить антибіотики, гормони, стимулятори росту. Натомість, за 

дослідженнями вчених з різних країн, органічні продукти на 50% 

містять більше поживних речовин, мінералів та вітамінів (вітамін С, 

залізо, магній і фосфор), ніж аналогічні продукти з промислових ферм.  

Нині світовий ринок органічної продукції розвивається швидкими 

темпами. 

Україна робить лише перші кроки у формуванні та становленні 

ринку органічної продукції, який є вже досить розвинутим у інших 

країнах (зокрема ЄС). Останнім часом український ринок органічних 

продуктів стрімко йде вгору завдяки прагненню покупців до здорового 

раціону та зростаючого позитивного впливу сучасних технологій по 

виготовленню масових продуктів харчування [1]. 

 
Рис. 1. Загальна площа органічних с.-г. в Україні 

Джерело: побудовано за даними [2]. 

 

Україна, маючи значний потенціал для виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції, її експорту, споживання на 

внутрішньому ринку, досягла певних результатів щодо розвитку 

власного органічного виробництва. Так, площа сертифікованих 

сільськогосподарських угідь в Україні, задіяних під вирощування 

різноманітної органічної продукції, складає вже понад чотириста тисяч 

гектарів, а наша держава займає почесне двадцяте місце світових 

країн-лідерів органічного руху. Частка сертифікованих органічних 

площ серед загального об‘єму сільськогосподарських угідь України 

складає близько 1%. При цьому Україна займає перше місце в 

східноєвропейському регіоні щодо сертифікованої площі органічної 

ріллі, спеціалізуючись переважно на виробництві зернових, 
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зернобобових та олійних культур. Крім того, в нашій державі 

сертифіковано 530 тис. га дикоросів (станом на 31.12.2014 р.) [2].  

 
Рис. 2. Загальна кількість органічних господарств в Україні 

Джерело: побудовано за даними [2]. 

 

В останні роки спостерігається тенденція активного наповнення 

внутрішнього ринку власною органічною продукцією за рахунок 

налагодження власної переробки органічної сировини. Зокрема, це 

крупи, борошно, молочні та м'ясні продукти, соки, сиропи, повидло, 

мед, олія, чаї, лікарські трави. Офіційні статистичні огляди IFOAM 

підтверджують, що якщо на початок 2003 р. в Україні було 

зареєстровано 31 господарство, що отримало статус «органічного», то 

в 2014 р. нараховувалось вже 182 сертифікованих органічних 

господарства, а загальна площа сертифікованих органічних 

сільськогосподарських земель склала 400 764 га [2]. 

Але незважаючи на всі переваги щодо високої корисності 

органічної продукції сьогодні в світі поширюються думки відносно 

негативних наслідків органічного землеробства, а саме: 1) органічна 

продукція при існуючій системі приросту населення не спроможна бути 

єдиним компонентом світового с/г виробництва через низьку 

продуктивність; 2) органічна агрокультура спроможна прокормити лише 

4 млрд. населення планети; 3) можливість забруднення органічної 

продукції окремими штамами мікроорганізмів і токсичними видами 

грибів; 4) терміни зберігання органічної продукції менші, ніж звичайних; 

5) вартість органічної продукції на 10-40% більше від імпортних. 

Наприклад, вчені Данії на провели дослідження і з‘ясували, що 

при переведенні всього сільського господарства Данії на органічне 

виробництво падіння сільгоспвиробництва складе 47 %, а для 

отримання органічних добрив потрібно на 30 % скоротити площі, які 

сьогодні зайняті зерновими, та на 70 % ті, що зайняті під посів 
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картоплі. Площі ж задіяні під луки, навпаки, зростуть на 160 %. 

Якщо розглядати проблему у світовому масштабі, то для заміни 

всіх азотних добрив на органічні потрібно збільшити поголів‘я великої 

рогатої худоби до 6 мільярдів голів,тоді як сьогодні нараховується 

лише 1,6 мільярда. Для їх утримання людство буде вимушене зрубати 

всі ліси на планеті. За статистикою, корови, які пасуться на луках, 

потребують у 3 рази більше пасовищ на одиницю виробленого м‘яса, 

ніж ті, що вигодовуються зерном. Крім того, вони виробляють на 43 % 

більше метану, що сприяє глобальному потеплінню на планеті [3]. 

Тим більше для вирощування органічної продукції та захисту її від 

хворою та шкідників застосовують лише органні добрива та засоби 

боротьби зі шкідниками та хворобами. Але деякі з них є навіть більш 

токсичними ніж їх аналоги хімічного (неорганічного) походження. Деякі 

грибкові захворювання рослин лікуються за допомогою препаратів, які 

місять мідь. І на відміну від сучасних пестицидів які з часом практично 

повністю розкладаються в ґрунті, мідь є важким металом, який практично 

не розкладається і залишається в ґрунті, має кумулятивний ефект та є 

небезпечним для здоров‘я людини. До того ж органічних добрив потрібно 

в декілька раз більше ніж пестицидів, бо вони менш ефективні. Частота 

застосування та концентрація таких речовин у продуктах і ґрунті в 3 – 10 

разів вища, що негативно впливає на стан навколишнього середовища та 

здоров‘я людини. З іншого боку, новітні ядохімікати та хімічні добрива, 

вносяться у мізерних об‘ємах та з великими проміжками у часі, що 

дозволяє мінімізувати негативний вплив цих речовин при отриманні 

стійкого позитивного ефекту. 

Не слід забувати і про ціну органічних продуктів, яка зазвичай 

значно вища. Такі продукти сьогодні доступні небагатьом українцям, 

адже ціна на картоплю чи помідори, вирощені без хімікатів в 

екологічно чистому регіоні, в кілька разів перевищує вартість 

звичайних продуктів. Дозволити собі органіку сьогодні можуть 15 % 

українців. Головні витрати виробники несуть, звичайно ж, на етапі 

вирощування продукції. Крім того, дорогою є немеханічна (найчастіше 

ручна) обробка та зберігання. Саме тому виправданою, за 

європейськими нормами, є націнка в 20–30 % на органічну їжу. Проте 

в Україні через низьку купівельну спроможність населення у ціну 

закладаються інші витрати (на тривале просування, виробнича 

страховка від нереалізації та довготривалої реалізації делікатного 

товару). Таким чином, кінцева націнка може перевищувати 100 %. [4]. 

Варто зазначити, що органічною продукція вважається, лише 

тоді коли виробництво цієї продукції пройшло сертифікацію у 

встановленому порядку, а сам продукт відповідає затвердженим 
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стандартам на має відповідне маркування. Оцінка продукції 

відбувається з урахуванням національного та міжнародного 

стандартів, які враховують не лише відповідність стандарту самого 

продукту, а й усіх етапів його виготовлення з точки зору впливу на 

навколишнє середовище [5]. В Україні існує 19 організацій, які можуть 

сертифікувати господарства відповідно до законодавства ЄС, що дає 

право вітчизняним виробникам експортувати органічну продукцію в 

Євросоюз за спрощеною процедурою (без отримання додаткового 

імпортного дозволу). Але, по суті, такі господарства в Україні не 

можуть бути визнані офіційно органічними, оскільки наша 

законодавча база не приведена у відповідність до європейських вимог, 

не розроблені нормативно-правові документи, які б визначали 

процедуру господарської діяльності. 

До інституційно-правових проблем впровадження органічного 

землеробства в Україні відносяться: 1) відсутність відповідної 

законодавчої й нормативної бази, передусім базового закону про 

органічне землеробство та сертифікацію органічної продукції, 

узгодженого з вимогами міжнародного законодавства; 2) відсутність 

ефективної національної системи сертифікації та контролю органічних 

господарств і виробленої ними продукції; 3) відсутність відповідної 

внутрішньої інфраструктури (асоціацій/спілок/осередків виробників 

органічної продукції); 4) необхідність інтеграції в міжнародні 

структури (ЄС, IFOAM) та забезпечення доступу на зовнішні ринки 

органічної продукції; 5) необхідність належного інформаційного 

забезпечення (популяризація технологій органічного землеробства, 

екологічна освіта населення та виробників сільськогосподарської 

продукції, консультаційна підтримка виробників, спеціалізовані 

тренінги для керівників і працівників господарств). 

Інтеграція України у світову економіку, а саме вступ до 

Європейського Союзу, СОТ, інші міжнародні організації та союзи в 

умовах посилення глобалізації призводить до росту конкуренції на 

внутрішньому та зовнішньому ринках. Це викликає необхідність 

виробництва високо конкурентоспроможної продукції, якою  є перш за 

все органічна (екологічна) продукція В Україні напрямок органічного 

виробництва в сільському господарстві тільки починає розвиватися. 

Такому розвитку сприятиме нова нормативно-правова база, так з 2014 

року в Україні вступив в силу закон «Про виробництво та обіг 

органічної сільськогосподарської продукції та сировини». Його 

прийняття посилить відповідальність всіх виробників аграрного ринку, 

адже документ передбачає впровадження системи контролю на всіх 

етапах виробництва органічної продукції, а також процедури 
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інспектування та сертифікації її виробництва і переробки.  

Таке неоднозначне ставлення до органічної продукції, визначає 

роль державного регулювання розвитку органічного виробництва, обігу та 

споживання органічної продукції як головну. Варто зазначити, що 

найбільшого поширення органічне виробництво набуло саме у тих 

країнах, де була сформована система, яка включає спеціальну 

інфраструктуру, що забезпечує сертифікацію, маркетинг органічної 

продукції, контроль якості, реалізацію тощо. Таким чином, органічне 

виробництво потребує цілеспрямованої та зваженої державної підтримки. 

Становлення органічного аграрного виробництва в Україні, особливо на 

початкових стадіях, потребує державної підтримки. Враховуючи світовий 

досвід надання допомоги виробникам органічної продукції, варто 

застосовувати всі наявні інструменти та методи впливу.  

 

Список використаних джерел 

1. Клітна М. Р. Стан і розвиток органічного виробництва та 

ринку органічної продукції в Україні [Електронний ресурс] / 

М. Р. Клітна, І. А. Брижань / Ефективна економіка. – 2013. – № 10. – 

Режим доступу: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-

ekonomika&s=ua&z=2525. 

2. Офіційний сайт Федерації органічного руху України // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://organic.com.ua. 

3. Тіхонова Н. О. органічна продукція переваги і недоліки / 

Н. О. Тіхонова, О. Ю. Межинська-Бруй/ Наукові праці НУХТ. – 2014. 

– Том 20. – № 5. – С. 98–104. 

4. Офіційний сайт Міністерства Аграрної політики України // 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://minagro.gov.ua. 

5. Савич А. В. Сучасний стан аграрного виробництва та 

передумови виникнення виробників екологічно чистої продукції / А. В. 

Савич // Наукові читання – 2014 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – 

Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – Т. 3. – С. 229–233. 

6. Шафалюк О. К. Бенчмаркинг досвіду ребрендингу та 

можливості його використання у маркетинггових стратегіях 

вітчизняних підприємств / О. К. Шафалюк // Формування ринкової 

економіки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2011. – Вип. № 26. – Ч.1. – С. 

454–462. 

7. Савич А. В. Формування економічного механізму екологізації 

в сільськогосподарському виробництві / А. В. Савич // Органічне 

виробництво і продовольча безпека. – Житомир: Вид-во «Полісся», 

2015. – С. 321–323. 

 

http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=2525
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=2525
http://organic.com.ua/
http://minagro.gov.ua/


 467 

ОРГАНІЧНІ ПІДХОДИ В ГОСПОДАРЮВАННІ 

ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

М.Ф. Плотнікова, к. е. н., доцент 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Сучасна міжнародна економічна система є побудованою на 

споживанні скінчених (вичерпних) природних ресурсах, головними з 

яких є нафта, газ, вугілля, метали тощо. Наразі світ переживає етап 

скорочення обсягів їх видобутку, тоді як ще на початку ХХ ст. темпи 

споживання невпинно зростали значною мірою внаслідок скорочення 

кількості локальних економік. За даними Міжурядової міжнародної 

продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (Food and 

Agriculture Organization – ФАО) в 2015 р. на планеті проживало 

7,35 млрд. осіб, 54% з яких мешкають в містах (табл. 1). Міста як 

основні споживачі товарів та послуг, стоків, – одночасно є головними 

продуцентами відходів.  

Таблиця 1 

Середня чисельність населення світу, млрд. осіб 

 

Чисельність 

населення 

1950-

1959 

рр. 

1960-

1969 

рр. 

1970-

1979 

рр. 

1980-

1989 

рр. 

1990-

1999 

рр. 

2000-

2009 

рр. 

2010-

2015 

рр. 

В світі – всього 2,739 3,299 4,023 4,818 5,688 6,483 7,140 

в тому числі 

чоловіків 
1,368 1,651 2,018 2,420 2,863 3,266 3,601 

жінок 1,371 1,648 2,005 2,397 2,826 3,216 3,539 

Чисельність 

сільського 

населення 

1,880 2,140 2,513 2,846 3,155 3,310 3,357 

Чисельність 

міського 

населення 

0,862 1,167 1,519 1,982 2,540 3,168 3,764 

Питома вага від загальної кількості населення світу, % 

чоловіків 49,9 50,0 50,2 50,2 50,3 50,4 50,4 

міського 

населення 
31,5 35,4 37,8 41,1 44,7 48,9 52,7 

Джерело: сформовано за даними ФАО [1].  

 

Динаміка переважання кількості міського населення особливо 

активно себе виявила в 2000-х роках (щорічно темп приросту міського 
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населення та його частки у загальній чисельності населення світу 

постійно зростає). Зберігаючи тенденцію до зростання частки міського 

населення, в Україні має місце скорочення його загальної чисельності 

(в середньому на 270 тис. осіб / рік) – (табл. 2).  

Таблиця 2 

Середня чисельність населення України, млн. осіб 

 

Чисельність населення 

1992-

1995 

рр. 

1996-

1999 

рр. 

2000-

2004 

рр. 

2005-

2009 

рр. 

2010-

2015 

рр. 

В Україні – всього 51,10 49,86 47,91 46,28 45,24 

в тому числі чоловіків 23,81 23,23 22,27 21,43 20,93 

жінок 27,29 26,63 25,64 24,86 24,32 

Чисельність сільського 

населення 
17,03 16,54 15,76 14,87 13,98 

Чисельність міського 

населення 
34,41 33,65 32,47 31,81 31,38 

Питома вага від загальної кількості населення в Україні, % 

чоловіків 46,6 46,6 46,5 46,3 46,3 

міського населення 67,3 67,5 67,8 68,7 69,4 

Джерело: сформовано за даними ФАО [1].  

 

Міський спосіб життя характеризується високим ритмом, 

антропогенним навантаженням, загостренням соціальних та 

екологічних проблем, що визначило практику Transition Towns 

постнафтового періоду, спрямовану на відродження маленьких 

біорегіональних громад як осередків регіонального зростання. 

Невелика чисельність мешканців громад дозволяє підтримувати їх 

соціальні контакти, а активна громадська позиція стає основою 

територіального управління, сприяє формуванню та зміцненню 

місцевих зв‘язків (resilience communities), ефективному задоволенню 

локальних потреб, в тому числі енергетичних. Учасники руху 

Transition Towns оптимальним вважають поселення з 5 тис. осіб [2].   

Відповідно до закону У.Р. Ешбі система є стійкою лише за 

умови наявності в ній достатнього рівня різноманіття, спроможного 

реагувати на зовнішні впливи, повертаючи її у стан стійкості. 

Управління системою при цьому досягається за рахунок забезпечення 

зниження ймовірності настання небажаного стану, й підвищення 

бажаного, що є можливим лише за умови підвищення різноманіття 

керуючої системи [3, с. 21]. Збереження власної самобутності й 

автентичності за умови постійного розвитку, що властивий всім 
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об‘єктам Всесвіту, є тим інструментом, який забезпечує існування всіх 

форм буття та цілісність системи в цілому. В межах окремої території 

це виражається в наявності різноманіття біологічних форм та умов, що 

підтримують їх життєдіяльність. Багатофункціональна (соціальна, 

екологічна, економічна, системна, технологічна тощо) ефективність 

досягається в цьому випадку в тому числі за умови диверсифікації 

діяльності (багато елементів системи забезпечують реалізації однієї 

функції, тоді як кожна з складових системи реалізує різні функції).  

Таким чином, виходом з наявного стану асиметрій та 

диспропорцій світоформування є активізація процесів органічного 

гармонійного розвитку. Його специфіка полягає можливості реалізації 

у всіх сферах людського буття: землеробстві, архітектурі, побуті, освіті 

тощо. Принципом органічного господарювання та життєдіяльності є 

створення екосистем, подібних до природних, спроможних 

задовольняти людські потреби в тій мірі, коли це сприяє духовному 

зростанню. Для того, щоб досягнути максимального корисного ефекту 

за мінімальних витрат необхідно і достатньо використовувати ресурс 

багаторазово, що наочно демонструє пермакультура. Наприклад, 

дощова вода, яка стікає з доріг сприяє ерозії ґрунтів, за 

пермакультурного підходу воду використовують для душу, поливання, 

відбирання тепла чи обігріву декілька разів й лише після того 

повертають в систему.  

Органічні підходи в їх широкому розумінні (гармонізація 

відносин в системі «Людина-Природа») є спорідненими з поняттям 

«локальна економіка», яка передбачає управління місцевими 

осередками за одночасного розуміння єдності та взаємозв‘язку всього 

сущого, що створене бути стійким та розвиватися. Досягнення 

вказаних властивостей соціально-біологічною системою «населений 

пункт» базується на потребі свідомого формування простору, 

екологічному характері його розвитку. Природноспрямованими 

порівняно з традиційним територіальним формуванням виступають 

екологічні та родові поселення, основними принципами створення та 

функціонування яких є наступні: 

1) стійкі землеробство (органічне землеробство, 

пермакультурний дизайн, – невичерпні технології обробітку ґрунту, – 

вміст гумусу та поживних речовин в ґрунті зростає, використання 

пестицидів, отрутохімікатів, штучних стимуляторів росту заборонене) 

та лісокористування  (площа лісонасаджень становить не менше 

третини загальної земельної площі, вирубки обмежені або 

мінімізуються, створюється спільноти, що багаті на видовий склад 

флори та фауни, які, на відміну від монокультур, є більш стійкими від 
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шкідників та хвороб);  

2) впровадження безвідходних підходів в життєдіяльності та 

господарюванні, в тому числі використання енергозберігаючих 

технологій та відновлюваних ресурсів, зокрема енергії; 

3) стимулювання фізичного та духовного розвитку (свідоме 

харчування, закалювання, фізична праця, пропагування позитивного 

настрою тощо), поширення природного харчування (наприклад, 

вегетаріанство, сироїдіння, веганство, заборона вирощування тварин 

на забій), заборона засобів та підходів, що знижують рівень здоров‘я 

особи (зокрема, вживання спиртних напоїв, тютюнопаління, вживання 

ненормативної лексики); 

4) біоадекватні методики в освіті та вихованні (ноосферна 

освіта). 

Основними аспектами життєдіяльності таких поселень є 

екологізація, локальна економіка, соціальна організація та світогляд. В 

їх основі формування гармонійних відносин між людьми, Людиною та 

Природою. Такими є більшість відомих екологічних поселень Європи і 

світу, зокрема Даманхур в Італії, Піракангу – Штат Баія в Бразилії, 

родові поселення Омелянівка, Простір Любові, Долина Джерел в 

Україні та інші, яких в світі нараховується понад 4 тисячі.  

Екологічні рухи, організації та поселення почали 

розповсюджуватися з 60-х років ХХ ст. Як соціально-екологічний та 

економічний експеримент вони набули популярності у всьому світі, 

моделюючи проект суспільства майбутнього. На практиці кожне 

поселення має свою спеціалізацію (наприклад, Даманхур в Італії 

займається політичною активністю у сфері екологізації та підвищення 

рівня свідомості; Тамера в Португалії та Кришталеві води в Австралії 

створені як пермакультурні проекти; Зібен Лінден в Німеччині 

акцентує увагу на зниження екологічного сліду, – в поселенні він 

становить 30% від середнього по країні; Ферма в США та Фукуяма в 

Японії спеціалізуються на виробництві органічної продукції; Ауровіль 

в Індії та Фіндхорн в Шотландії є центрами духовного та фізичного 

розвитку; Піракангу в Бразилії діє як ретріт-центр – retreat-center; 

Простір Любові в Україні спрямовує свої зусилля на розвиток 

ноосферної освіти тощо) – [4-5]. Показовим є те, що криза 2008-

2010 рр. сприяла поверненню молоді до землі внаслідок бажання 

позбавитися технократичних світобачень на користь гнучкості та 

гармонії з собою, суспільством, природою (середній вік поселенців 40 

років, в Україні – 35). Одним з завдань екологічних поселень є 

просвітницька, освітня та творча діяльність, що супроводжується 

проведенням курсів з альтернативної (природодоцільної) економіки, 
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ненасильницьких комунікацій, холістичного менеджменту тощо. В 

Україні до цього переліку додаються практики ремісничого характеру 

(лозо- та травоплетіння, ткацтво, в‘язання, шиття та вишивка, 

гончарство, миловаріння, обробка деревини, виготовлення виробів з 

фетру, воску, насіння, художня творчість та інші), екологічне й, 

зокрема, саманне будівництво, відродження звичаїв та обрядів. Серед 

організаційних форм поселень найбільш розповсюдженими є комуни, 

кооперативи та індивідуальні садиби [6, с. 26]. Всі наявні ресурси (в 

тому числі сміття) розглядаються поселенцями в якості енергії, що 

може бути використано на благо громади. Серед форм управління 

зустрічаються консенсус, колегіальне рішення, підтримка більшістю 

голосів тощо. Органічним є створення банку насіння [8]. 

Отже, головним під час вибору діяльності за умови обрання 

органічного підходу в господарюванні та життєдіяльності 

залишаються уважність до середовища існування («духу місця» – 

genius loci), матеріалів, локальний характер процесів та чесність з 

собою та оточуючими. Організаційно це вирішується шляхом 

забезпечення потреб людини за природодоцільного підходу до 

ландшафту, біорізноманіття, відродження історії та культури регіону, 

що досягається завдяки наслідуванню природних закономірностей, 

чутливості до світу й всіх форм прояву буття в ньому, максимального 

використання живої матерії, натуральних процесів та елементів за 

допомогою простих рішень (low-tech). 
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ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 
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Національний університет біоресурсів і  

природокористування України 

 

В умовах сьогодення все більше зацікавлення викликає 

лікарське рослинництво. Це обумовлюється тим, що в світі з лікарської 

рослинної сировини отримують більше половини лікарських засобів, 

функціональних продуктів харчування, біологічно активних речовин 

для косметичних засобів тощо. За інтенсивного розвитку хімії, нано- й 

інших високих технологій ця частка не зменшується, а за рахунок 

виробництва біологічно активних добавок (БАД) потреба в лікарській 

сировині тільки зростає. 

Продуктами лікарського рослинництва є фармацевтичні 

субстанції, екстракти, сиропи, бальзами, еліксири, фіточаї. 

Популярність лікарських рослин пояснюється їхньою порівняно 

низькою ціною, високою безпечністю за високої ефективності, 

можливістю тривалого застосування та поєднання з іншими 

лікарськими формами. Як наслідок – світовий ринок лікарської 

рослинної сировини збільшується в середньому на  10% у рік. Тільки в 

Європейській частині Євразії протягом останнього десятиліття 

щорічно збирають в природі більше 100 000 000 кг сухої рослинної 

сировини (збирають коріння, трави, квіти, листя, плоди) [3]. Так як 

переважна маса сировини лікарських рослин заготовлюється в 

природі, відповідно існує певний взаємов‖язок з органічним 

виробництвом. Лікарські рослини, що ростуть в природі, хоча й не 

піддаються дії людської праці до моменту збору, проте відповідають 

основним вимогам органічного виробництва до кінцевого продукту. 

Частка культивованих лікарських рослин у світі вар‘юється від 
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40 до 60-70% у розвинутих країнах. За оцінками експертів, вартість 

тонни чистої лікарської сировини приблизно в вісімнадцять разів вище 

вартості тонни пшениці. Рентабельність вирощування лікарських 

рослин залежно від виду складає 20-100%, період окупності 

капіталовкладень – два-три сезони [5]. Вирощування лікарських 

рослин, на відміну від заготівлі дикорослих, забезпечує отримання 

якісної сировини, можливість технологічного контролю основних 

етапів його виробництва, значно більшу продуктивність та екологічну 

захищеність видів. 

У той же час існує низка причин, які гальмують промислове 

виробництво лікарських рослин, основними з яких є: по-перше, 

вирощування й переробка лікарських рослин є досить складним 

процесом; по-друге, існують дуже високі вимоги до лікарської 

сировини, зокрема на фармацевтичному ринку; по-третє, значна 

частина лікарських рослин частково або повністю втрачають свої 

цілющі властивості, якщо культивуються людиною.  

Крім того, є й причини, притаманні внутрішньому ринку нашої 

держави. Так, вітчизняні фермери не виявляють інтересу до 

культивування лікарських рослин в зв‘язку зі значною відстрочкою 

комерційної віддачі від посівів. Практика свідчить, що для більшості 

лікарських трав посіви починають приносити доходи мінімум через 

два-три роки – раніше їх збирати недоцільно. Знайти ж 

короткострокові кредити в Україні в умовах сьогодення практично 

нереально. Подібна ситуація характерна й для збору дикорослих 

рослин: не дивлячись на існування попиту на них, одномоментно 

акумулювати достатньо коштів для кредитування збиральної компанії 

(як правило вона триває 2-3 місяці на рік) часто буває складно. Наразі 

й споживачі, й виробники лікарської рослинної сировини вважають, 

що виробництво лікарських рослин в умовах сьогодення – справа 

великих господарств. За умов вирощування невеликих обсягів, 

фермери витрачають багато ресурсів, і сировина стає надто дорогою.  

Проте наведені причини не уповільнюють темпи розвитку 

лікарського рослинництва в цілому. Протягом останніх десятиліть 

споживачі в усьому світі все більше надають перевагу органічним, 

натуральним природним продуктам, а отже, можна стверджувати, що 

зростання їхнього споживання буде відбуватися більш швидкими 

темпами. Наразі реальне зростання сектора фармацевтичного ринку, 

що здійснює виробництво продукції на основі лікарської сировини, як 

у світі, так і в Україні, оцінюється в 12-15%, в той час як зростання 

всього фармацевтичного ринку оцінюється експертами максимум у 

10% [1]. 
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Наприклад, потреба в лікарських травах ЗАТ «Борщагівський 

хіміко-фармацевтичний завод» (м. Київ) щорічно збільшується на 20-

25% за рахунок нарощування збуту існуючих і впровадження нових 

лікарських засобів із рослинної сировини. ВАТ «Лубнифарм» 

(Полтавська обл.) щорічно збільшує обсяги виробництва лікарських 

препаратів із лікарських трав на 20-30%. Загалом, на вітчизняному 

ринку рослинних лікарських засобів працює близько двадцяти 

фармацевтичних компаній [5]. 

Увага лікарському рослинництву приділяється і в багатьох 

країнах СНД, зокрема в Узбекистані, Казахстані, Білорусі, Росії. 

Наприклад, в Узбекистані уряд, починаючи з 2015 року, реалізує 

комплекс дій із розвитку лікарського рослинництва в країні, що 

передбачає створення 159 підприємств протягом трьох років і 

вирощування на площі понад 9 млн га лікарських рослин із виходом 

готових лікарських форм [2]. У Білорусі лікарське рослинництво є 

однією з найважливіших галузей агропромислового комплексу, існує 

державна підтримка виробників. Зокрема виділяються державні кошти 

на розширення асортименту насіння лікарських рослин, підвищення 

рівня виробництва елітного насіння, на закладання плантацій, на 

організацію виробництва лікарської сировини відповідно до 

державних стандартів, на удосконалення технології вирощування 

лікарських рослин, на створення нових потужностей з переробки 

лікарської сировини [4]. 

Одним із завдань національної програми уряду Російської 

Федерації «Здоров‘я» є забезпечення населення країни 

високоефективними вітчизняними медичними фітопрепаратами. За 

підрахунками спеціалістів попит на лікарську рослинну сировину в РФ 

складає більше 100 тис тонн. На даний час на російському ринку 

представлено близько 100 виробників лікарських трав і зборів. 

Більшість російських виробників має статус регіональних і здійснює 

реалізацію продукції тільки в межах своїх областей, близько ж 20% 

російських виробників працюють в масштабах країни. 

Загалом же,вирощувати лікарські рослини – справа не проста. 

Для того, щоб лікарське рослинництво приносило прибуток, 

необхідною є повноцінна система збору та заготівлі сировини, 

потрібно вкладати кошти в наукові розробки та сучасне обладнання. 

Тобто, нині дохід отримує той, хто зміг налагодити повний 

виробничий цикл – від вирощування до глибокої переробки й 

реалізації, та намагається максимально задовольнити потреби 

споживача щодо асортименту та ціни. 

Досвід світових розробників і виробників лікарських препаратів 
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доводить перспективність виробництва конкурентоспроможної на 

світовому ринку фармацевтичної продукції на основі лікарської рослинної 

сировини. Враховуючи світові тенденції розвитку біотехнології, 

популяризації виробництва органічної продукції, багату вітчизняну флору 

можна говорити про конкурентні можливості нашої держави на 

глобальному ринку фармацевтичної продукції саме в цій сфері.  
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відбувається інтенсифікація органічного виробництва. Базовою 

умовою його розвитку є наявність ефективного інституційного 

середовища − сукупності формальних і неформальних організацій і 

правил, що визначають межі та можливості суспільної діяльності.  

Проблемам та перспективам розвитку органічного виробництва 

в Україні присвячено багато праць вітчизняних науковців, таких як 

Н. Берлач, В. Вовк, В. Гармашов, В. Гудзь, М. Кобець та ін. 

Дослідження окремих аспектів формування та розвитку інституційного 

середовища здійснюють О. Амош, В. Геєць, А. Гриценко, В. Кредісов, 

Ю. Лопатинський, А. Чухно, О. Шпикуляк та інші. Незважаючи на 

важливість наукових досягнень вчених, слід зазначити необхідність 

додаткового дослідження питань стану та потенційного впливу 

складових інституційного середовища на органічне виробництво в 

Україні.  

Протягом всієї історії розвитку Україна позиціонується у 

світовому співтоваристві як аграрна країна. Розвиток аграрного 

виробництва не лише підтримує продовольчу безпеку і формує значу 

складову виробничого та експортного потенціалу держави, але й 

визначає добробут та загальний уклад життя значної частини 

населення, рівень розвитку сільських територій. В умовах підвищення 

споживчих вимог до якості продуктів харчування перспективним 

напрямом розвитку аграрного сектору економіки є органічне 

виробництво. Україна має значний потенціал і вже нині входить до 

двадцяти країн лідерів органічного руху. У відповідь на підвищення 

світового та внутрішнього попиту на екологобезпечну продукцію 

інтенсифікується виробництво та переробка органічної 

сільськогосподарської сировини, про що свідчить збільшення 

сертифікованих органічних площ та місткості національного 

споживчого ринку органічної продукції (рис. 1).  

Відтак, лише за 2010-2014 рр. місткість органічного ринку 

зросла у 6 разів. При цьому площі, що використовуються для 

органічного вирощування сільськогосподарських культур збільшилися 

лише на 48,3 %. Це свідчить про збільшення на ринку частки продукції 

тваринництва та продуктів її переробки. Однак, сертифіковані 

органічні підприємства в Україні переважно спеціалізуються на 

виробництві рослинної продукції.  

Одним із визначальних чинників інтенсивного розвитку 

органічного виробництва є поступове формування та удосконалення 

інституційного середовища. У сучасній економічній науці 

інституційне середовище визначається як чіткий, упорядкований набір 

інститутів та інституцій, які визначають обмеження для економічних 
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суб'єктів, що формуються в межах тієї чи іншої системи координації 

економічної діяльності [2].   

Складові інституційного середовища органічного виробництва 

визначають ―правила‖ гри в рамках триєдиної системи соціально-

економічних, законодавчих або політичних інституцій формального 

змісту та неформальних ідеологічних інституцій. Формальні інституції 

окреслюють напрями розвитку органічного землеробства, особливості 

виробництва та формують умови щодо створення ринку органічної 

продукції. 
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Рис. 1. Тенденції розвитку органічного виробництва в Україні 

Джерело: побудовано на основі [1]. 

 

Окремою складовою інституційного середовища органічного 

виробництва в Україні є сукупність інститутів, які активно сприяють 

його розвитку та адаптації до міжнародних стандартів. Найбільш 

впливовими та органічно зорієнтованими є такі як: Міжнародна 

громадська асоціація учасників біовиробництва ―БІОЛан Україна‖, 

Спілка учасників органічного агровиробництва ―Натурпродук‖. 

Активним учасником удосконалення інституційного середовища є 

Федерація органічного руху України, що створена з метою активізації 

органічного виробництва у контексті консолідації зусиль наукових та 

бізнес-структур, зацікавлених у виробництві та поширенні екологічно 

безпечної продукції, вирощування та переробка якої здійснюється з 

дотриманням норм дбайливого ставлення людей до довкілля. 

Досягнення зазначеної мети відбувається через практичне 
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впровадження діяльності за такими напрямами, як:  

 збереження та відтворення навколишнього природного 

середовища завдяки впровадженню органічних технологій у 

виробництво; 

 допомога в розробці систем органічного та біодинамічного 

сільського господарства для виробників сільськогосподарської 

продукції з використанням найкращого вітчизняного та іноземного 

наукового і виробничого досвіду, пропаганда відповідних програм; 

 сприяння розробці нормативних документів у галузі 

органічної освіти, в написанні та виданні науково-методичної 

літератури, підручників, посібників, періодичних видань; 

 сприяння формуванню в усіх регіонах України мережі 

виробників та переробників органічної продукції та розвитку не лише 

її експорту, але й, особливо, створенню ринку такої продукції в самій 

Україні [1]. 

Контроль якості та безпечності органічної продукції, процесу її 

виробництва, пакування, зберігання та транспортування забезпечують 

інституції законодавчого характеру. Зазначений інституційний чинник, 

зважаючи на його недосконалість, має стримуючий характер для 

розвитку органічного виробництва в Україні. Зокрема, лише з 2014 р 

вступив у дію Закон України ―Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини‖, яким на законодавчому 

ріні визначено і закріплено правові норми щодо діяльності суб‘єктів у 

сфері виробництва, переробки, сертифікації та обігу органічної 

продукції [3]. До 2014 р. окремі положення щодо функціонування та 

регулювання ринку органічної продукції були інституційно закріплені 

у проекті відповідного нормативно-правового акту, а також Державній 

цільовій Програмі розвитку села на період до 2015 р. [4], Стратегії 

розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р. [5]. В 

зазначених документах визначалася пріоритетність органічного 

виробництва для забезпечення продовольчої безпеки країни, розвитку 

її аграрного сектора та сільських територій. Відповідно, зважаючи на 

їх декларативний характер, вітчизняні виробники органічної продукції 

у своїй діяльності вимушені керуватися міжнародними стандартами.  

Визначальним чинником інституційного середовища 

органічного виробництва, враховуючи його специфіку, є гарантійна 

система, складовим якої є сукупність стандартів та установ, 

спеціалізованих на інспектуванні та сертифікації органічних 

підприємств та їх продукції. Провідним інститутом сертифікації в 

Україні є Органік Стандарт – державний орган, акредитований 

Міжнародною Федерацією органічного сільськогосподарського руху 
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(IFOAM), спеціалізований на інспектуванні та сертифікації процесу 

виробництва, переробки та маркетингу органічної 

сільськогосподарської продукції. Такий елемент інституційної 

структури розвитку органічного руху здійснює сертифікацію 

органічних підприємств та продукції на основі базових міжнародних 

стандартів. 

Вагомою складовою інституційного середовище є неформальні 

інституції. Однак, визначення їх впливу на розвиток органічного 

підприємництва є складним. Це пов‘язано з тим, що період зародження 

органічного руху перш за все суттєво вплинув на психологію аграріїв 

та мешканців сіл, зміну їх способу мислення, укладу життя та 

відродження забутих традицій ведення господарства. Активні 

представники сільської громади та підприємці стали ініціаторами 

ідеологічних та культурних змін щодо переходу на органічний тип 

розвитку сільського господарства і відмови від сучасних та інколи і 

надмірно швидких методів вирощування агропродукції. Відбувся 

також і злам стереотипів та поведінки споживачів, що пояснюється 

можливістю ведення здорового способу життя і вживання безпечної 

продукції. 

Узагальнення вищезазначеного дає підстави стверджувати, що 

складові інституційного середовища органічного виробництва в 

Україні мають різновекторний, однак переважно стримуючий, вплив 

на розвиток ринку органічної аграрної продукції. При цьому до 

негативних чинників варто віднести такі, як: недосконалість 

нормативно-правового забезпечення, зокрема державної системи 

сертифікації, стимулювання та регулювання діяльності органічних 

підприємств; низький рівень розвитку інфраструктурного забезпечення 

інспектування та сертифікації органічної продукції, зокрема науково-

дослідних установ підтвердження її якості та відповідності 

стандартам; нерозвиненість інфраструктури органічного ринку, 

зокрема її інформаційної та маркетингової складових.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ  

ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Т.О. Степаненко, к.е.н, доцент 

кафедри землевпорядного проектування 

Харківського національного аграрного  

університету ім. В.В. Докучаєва 

 

Підвищення вимог до якості сільськогосподарської продукції на 

сучасному етапі суспільного розвитку виникло у відповідь на 

посилення процесів урбанізації та забруднення довкілля, зростання 

застосування синтетичних агрохімікатів у її виробництві, зростання 

екологічної свідомості населення. Саме це обумовило бажання 

споживачів, прихильних до ведення здорового способу життя та 

достатньо фінансово забезпечених, отримувати якісну, безпечну та 

корисну продукцію. Сучасний ринок забезпечив появу 

сертифікованого процесу виробництва, в якому заборонено 

використовувати хімічно синтезовані добрива та засоби захисту 

рослин, генетично модифіковані організми, синтетичні ароматизатори, 

консерванти, барвники, тощо, а також відповідним чином маркованої 

продукції – органічної. 

В Україні стан, проблеми та перспективи органічного 

виробництва висвітлені у наукових працях таких вчених як 

С. Антонця, О. Середи, Н. Прокопчук, С. Корчинської, Т. Харченко 

1 , О. Ходаківської 2 , М. Федорова 2 .  

Органічне виробництво почало свій розвиток з моменту 

здобуття незалежності України. Ринок органічного виробництва в 

Україні – це перспективний ринок, який динамічно розвивається. З 

січня 2014 року даний ринок почав діяти за єдиними правилами, 

встановленими на законодавчому рівні.  

Розвиток інфраструктури виробництва та реалізації органічної 

продукції агропродовольчої сфери гарантує надійне ресурсне 

забезпечення виробництва і реалізації продукції та продовольства 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF
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найвищої якості. Кооперація як основа формування ринку органічної 

продукції сприятиме забезпеченню ефективного виробництва та 

усуненню суперечності між безпосереднім виробництвом, 

переробкою, харчовою промисловістю, торгівлею і споживачами. 

Міжнародне співробітництво в галузі сільського господарства 

спрямовано на підвищення ефективності використання природних 

ресурсів, поліпшення забезпечення населення продовольчими 

товарами, стабілізацію ринку сільгосппродукції і продовольства, 

підтримку і захист товаровиробників АПК, стимулювання взаємного 

товарообігу, підвищення життєвого рівня сільського населення країн. 

Специфікою органічного виробництва сільськогосподарської 

продукції є економічні, екологічні та соціальні ефекти від здійснення 

цього виду діяльності, що полягають у наступному: 

 економічний – зумовлений готовністю споживачів сплачувати 

більшу ціну за продукцію органічного виробництва, зниженням 

вартості матеріальних ресурсів (агрохімікатів та паливно-мастильних 

матеріалів від 30 до 97 %). Проте, цей напрям потребує значних 

інвестицій у виробництво, також зростає собівартість продукції через 

зниження урожайності у період конверсії та у випадку невисокого 

рівня родючості ґрунтів, природної продуктивності тварин і насіння; 

 соціальний – зумовлений значним обсягом ручної праці, що 

обумовлює органічне виробництво для дрібних сільськогосподарських 

виробників з власною працею; 

 екологічний – зумовлений поступовим відновленням якості 

земельних ресурсів, залучених до процесу виробництва, через 

дотримання сівозмін, застосування зелених добрив та методів 

біологічної боротьби зі шкідниками, технологій обробітку ґрунту, 

спрямованих на мінімальне втручання, зниження ущільнення ґрунтів, а 

також зниження забруднення водойм і атмосферного повітря через 

обмеження застосування синтетичних агрохімікатів, збереження 

локального біорізноманіття через заборону застосовувати генетично 

модифіковані організми 1, с. 37-38 . 

До факторів розкриття економічного потенціалу органічного 

виробництва можна віднести: систему основних форм, методів і 

важелів використання економічних законів; наявність нормативно-

правової бази, яка б забезпечувала розвиток виробництва органічної 

продукції, створення стабільної системи зовнішньоекономічних 

зв‘язків, створення сприятливих умов для виходу вітчизняних 

виробників на зовнішні ринки. 

Незважаючи на те, що в Україні існує економічний потенціал 

реалізації розвитку органічного виробництва, досі не створено 
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надійної науково- методичної бази щодо обґрунтування найбільш 

результативних напрямків розвитку виробництва органічної продукції. 

В цілому органічне виробництво ґрунтується на принципах, які 

зумовлені місцевими соціально-економічними, кліматичними та 

історико-культурними особливостями, серед них досить складно 

виявити пріоритетні, оскільки вони однаковою мірою важливі 2, с. 6 .  

При виробництві органічної продукції (у рослинництві 

заборонено використовувати ядохімікати для боротьби з бур'янами, 

шкідниками й хворобами рослин, а також мінеральні добрива 

синтетичного походження, при цьому захист рослин здійснюється 

переважно препаратами натурального походження, а для живлення 

ґрунту й рослин використовуються органічні добрива; категорично 

заборонене використання генетично модифікованих організмів; у 

тваринництві не дозволяється застосовувати стимулятори росту, 

гормони й антибіотики, а для лікування тварин використовуються 

профілактичні засоби й гомеопатичні препарати. 

Отже, залежно від того, як була вирощена продукція, вона може 

належати до стовідсотково органічної, органічної, зробленої із 

органічних інгредієнтів, або органічної менш ніж на 70 %. Сьогодні 

виникає питання: наскільки вітчизняна продукція може відповідати 

вимогам міжнародних стандартів, які особливості вітчизняного 

сільськогосподарського виробництва впливають на подальший 

розвиток органічного виробництва, яких заходів повинні вжити 

виробники та держава. 

Органічні методи господарювання покращують стан ґрунту та 

його родючість без застосування хімічно синтезованих добрив. 

Боротьба з бур‘янами та шкідниками проводиться без застосування 

токсичних пестицидів, оберігаючи тим самим земельні та водні 

ресурси від забруднення токсичними сполуками. Обов‘язкове 

застосування сівозмін, використання насіння і порід, адаптованих до 

місцевих умов, і відновлення функціонального біорізноманіття 

сприяють подальшому зміцненню екологічного балансу. 

Взагалі органічне виробництво – це цілісна система 

господарювання та виробництва харчових продуктів та продуктів для 

використання на нехарчові цілі, метою якої є отримання органічної 

продукції на всіх її стадіях виробництва і яка враховує вимоги щодо 

вирощування, виробництва, переробки, сертифікації, маркування, 

перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції, спрямована 

на покращення основних показників стану здоров‘я населення, 

охорони довкілля, на забезпечення раціонального використання і 

відтворення ґрунтів та інших природних ресурсів. 
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Навіть прихильники інтенсивних технологій, які сьогодні 

переважно використовують в сільському господарстві і припускають 

активне використання мінеральних добрив, гербіцидів, пестицидів та 

іншої хімії, змушені визнати, що органічне землеробство забезпечує 

якісне життя. Воно не тільки гарантує наявність продуктів харчування, 

а й збереження здоров‘я тим, хто їх споживає. 

Органічне виробництво не шкодить довкіллю та ґрунту. Для 

сільського господарства це особливий підхід, оскільки земля 

залишається його основним ресурсом. Тому дуже важливо зберегти 

родючість чорноземів 3, с. 98 .  

Соціальною перевагою органічного сільського господарства, є 

те, що воно має високий потенціал для забезпечення життєдіяльності 

сільського населення і пожвавлення роботи дрібних фермерських 

господарств. Разом зі зростанням органічного сектора зростатиме і 

працевлаштування місцевого населення, оскільки органічне 

землеробство менш механізоване і потребує, як правило, більше ручної 

праці. Як результат, органічне виробництво може стати ефективним 

інструментом збереження традиційних знань ведення господарства у 

кожному регіоні, а також зменшення міграції сільського населення до 

мегаполісів. 

Основними каналами збуту для органічних продуктів в Україні 

є спеціалізовані відділи супермаркетів і невеликих магазинів. 

Зважаючи на зростання попиту, збільшується кількість місць, де 

можна придбати натуральну й органічну продукцію. Всього в Україні 

існує близько 150 таких магазинів. Купити органічні продукти в нашій 

країні можна в мережах магазинів Органік Ера, Натур Бутік, Сільпо 

(FozzyGroup), Delight, Еко-Шик, Goodwine, Pareco, METRO, 

Чумацьких Шлях, МегаМаркет, Billa, Фуршет, 

GlossaryOrganicProductsта інші. Мережа, через яку поширюються 

органічні продукти, росте. Більшість точок продажу знаходяться у 

великих містах – Києві, Львові, Івано-Франківську, Донецьку, Харкові, 

Кіровограді (в основному, це невеличкі спеціалізовані магазини). 

Частка сертифікованої органічної продукції в таких магазинах 

варіюється від 10% до максимум 50%. Широкого розповсюдження 

набули он-лайн мережі, в яких споживач може отримати інформацію 

про продукти та зробити замовлення 2, с. 33-37 . 

В інтересах подальшого розвитку органічного виробництва в 

Україні потрібно : збільшити площі для виробництва «органіки» за 

рахунок використання незабруднених агрохімікатами угідь; створити 

умови для належного стимулювання сільськогосподарських 

виробників, зниження ризиків ведення органічного виробництва; 
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відпрацювати систему державної сертифікації органічної продукції, 

забезпечити чіткий державний контроль за якістю органічного 

продовольства; створити належну базу для переробки органічної 

сировини; сприяти підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної 

«органіки» на світовому ринку. 

Важливим фактором та інструментом реалізації економічного 

потенціалу органічного виробництва є запровадження сертифікаційних 

знаків екологічного маркування. Однак, на сучасному етапі на ринку 

органічної продукції в Україні не розроблено та не створено 

економіко- правових передумов стимулювання та подальшого 

впровадження та регулювання органічного виробництва. Зараз в 

Україні існує багато проблем, пов‘язаних з розподілом органічної 

продукції на внутрішньому ринку. Серед основних можна виділити 

такі: невелика кількість переробних підприємств і торговельних 

закладів, які спеціалізуються на органічній продукції; обмежена 

пропозиція органічної продукції, що не забезпечує регулярних 

поставок оптовій торгівлі; недостатня обізнаність споживачів; 

недостатність інформації . 

Незважаючи на те, що Україна має значні проблеми, що 

стримують розвиток органічного виробництва, ця сфера економіки 

являється дуже перспективною через наявність в Україні родючих 

чорноземних ґрунтів, міцні традиції сільськогосподарського та 

бажання основних гравців цього ринку створити необхідні 

інституційно-правові умови. Розвиток органічного сільського 

господарства буде сприяти покращенню економічного, соціального та 

екологічного стану в Україні, комплексному розвитку сільської 

місцевості та поліпшенню здоров'я  населення. 

Тож, на сьогодні, виникає необхідність на законодавчому рівні 

сприяти збільшенню кількості товаровиробників органічної продукції 

на кооперативних засадах, що дозволить розвиватись даному напряму 

в інтересах сільськогосподарських товаровиробників та розвитку 

сільських громад. 
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ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО – ЗАПОРУКА 

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОБУТУ НАЦІЇ 
 

Ткачук Г. Ю., к.е.н., доцент 

 кафедри економіки підприємства ЖДТУ 
 

Реалії сучасного життя які супроводжуються війнами, 

екологічними потрясіннями, фінансовими та економічними кризами 

виводять на перший план питання забезпечення продовольчої безпеки. 

Перенаселення Земної кулі та неоднаковий ступінь розподілу ресурсів 

приводять до різних проблем із забезпеченням продовольчої безпеки. З 

одного боку – це надмірне споживання та псування зайвих продуктів 

харчування, з іншого – голод, який охоплює країни третього світу.  

Останнім часом наряду із питаннями кількісного забезпечення 

людства продовольством постають питання його якості. І тут, у їх 

вирішенні, важливу роль відіграє органічне виробництво. З огляду на 

вищесказане актуальність дослідження питань забезпечення 

продовольчої безпеки у тому числі за рахунок органічного 

виробництва не викликає сумнівів.  

Продовольчій безпеці України присвячені праці 

В.Р. Андрійчука, П.П. Борщевського, В.С. Балабанова, Л.В. Дейнеко, 

С.М. Кваши, П.Т. Саблука та ін. Теоретичні та практичні засади 

органічного виробництва широко висвітлені у працях Р. Бикова, М.Я. 

Бомби, Ю. Возняка, М. Зелінського, О. Шаповала та ін. Питаннями 

забезпечення організаційно-економічного впровадження органічного 

виробництва в Україні займаються такі фахівці, як: В.І. Артиш, Н.А. 

Берлач, В. Кайдашов, В.В. Сокальський, А.М. Царенко та ін. 

Незважаючи на велику кількість опублікованих праць невирішеним 

залишається ряд проблем пов‘язаних із визначенням місця органічного 

виробництва в системі формуванням продовольчої безпеки. 

Підходи до сутнісного наповнення продовольчої безпеки 

різняться, проте більшість науковців згодні, що це стабільне 

забезпечення населення продуктами харчування.  

Наразі найбільш поширеними є три підходи до визначення 

продовольчої безпеки. Перший підхід – споживчий. За цим підходом 

продовольча безпека – це забезпечення гарантованого доступу 
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населення до продовольства в кількості, необхідній для активного 

здорового життя. Досягнення продовольчої безпеки можливе через 

імпорт або самозабезпечення, причому між ними не вбачається 

істотної різниці 1 . 

Представники другого підходу, при визначенні продовольчої 

безпеки акцентують увагу на здатності країни самостійно 

забезпечувати себе продуктами харчування у необхідних обсягах та 

асортименті. Досягнення продовольчої безпеки передбачає реалізацію 

таких напрямків:  

1) підтримання постачання продовольства на рівні, достатньому 

для здорового харчування;  

2) забезпечення належного рівня платоспроможного попиту 

населення;  

3) усунення залежності від імпорту та захист інтересів 

вітчизняних товаровиробників 4 .  

Третій підхід ґрунтується на двох критеріях: наявність на 

продовольчому ринку країни достатньої кількості продуктів 

харчування для підтримання здорового способу життя населення; 

доступність цих продуктів абсолютно для всіх верств населення 6 . 

Вищезазначені підходи акцентують увагу на можливості 

забезпечення фізичної та економічної доступності продовольства. 

Таким чином, продовольча безпека визначається рівнем 

ефективності економіки країни, а формується за допомогою ресурсів 

агропромислового виробництва. Агропромислове виробництво за 

Одінцовим М.М. виступає однією із функціональних підсистем 

забезпечення продовольчої безпеки наряду із харчовою промисловістю 

та системою торгівлі і оптових продовольчих ринків 5 . 

Визначивши сутність продовольчої безпеки та встановивши в 

ньому місце агропромислового виробництва розглянемо роль та 

значення органічного виробництва в даній системі. 

Органічне виробництво – цілісна багатофункціональна модель 

господарювання та виробництва органічної продукції, яка забезпечує 

збалансовану динамічну рівновагу між компонентами інтегрованої 

соціо-економіко-екологічної системи протягом визначеного проміжку 

часу з метою об‘єднання економічного зростання та підвищення 

життєвого рівня з одночасним поліпшенням стану навколишнього 

середовища [3].  

Ефективність впровадження органічного виробництва базується 

на:  

- екологізації технологій вирощування; 

- скороченні втрат поживних речовин в ґрунті; 
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- зменшенні хімічного навантаження за рахунок використання 

екологічно безпечних добрив;  

- використанні науково обґрунтованих сівозмін;  

- використанні технологій утилізації відходів виробництва; 

- впровадженні природоохоронних розробок: утилізації або 

знешкодженні відходів; зменшенні кількості шкідливих викидів 

підприємств у повітря чи водні джерела з метою запобігання 

надмірного антропогенного тиску на довкілля, використанні сучасних 

технологій уловлення, фільтрації та абсорбції шкідливих речовин [2]. 

Згідно зі світовими вимогами органічне сільськогосподарське 

виробництво повинно відповідати певним стандартам до виробничих 

процесів, які спрямовані на підтримку оптимального стану екосистеми 

на соціальному, екологічному та економічному рівнях. 

Органічне виробництво можна розглядати з точки розу 

реінжиніринга сучасного сільськогосподарського виробництва. Чому 

ми порівнюємо органічне виробництво з реінжинірингом бізнес-

процесів? Органічне виробництво є новим поглядом на весь 

виробничий сільськогосподарський процес. Впровадження 

органічного виробництва змінює всю систему мислення керівників 

підприємства та фермерів. Органічне виробництво виступає певною 

інновацією у всій системі ведення господарства та створення доданої 

вартості. Таке виробництво узгоджується міжнародними нормами та 

стандартами щодо організації виробничих процесів, які спрямовані на 

підтримку оптимального стану екосистеми на соціальному, 

екологічному та економічному рівнях. 

Щодо корисності продукції органічного виробництва та її 

впливу на здоров‘я нації то тут слід відмітити, що наукового 

обґрунтування та підтвердження цього факту ще нема, проте ефект 

очевидний. Стан здоров‘я людини пов‘язаний з її способом життя, і 

особливо з харчуванням. Продукти харчування відіграють важливу 

роль, адже відомо, що 70 % шкідливих речовин потрапляє в організм 

людини з їжею та водою. Таким чином, споживання здорової їжі 

корисніше для людини аніж їжі, наповненої хімікатами, які осідають в 

організмі людини та досить довго там перебувають до повного їх 

виведення. По друге, коли екосистема навколо людини не забруднена 

це набагато краще для здоров‘я нації. Звісно, кожному індивіду 

самостійно робити висновки про те споживати чи ні продукцію 

органічного виробництва. Між тим органічна продукція виключає 

використання ГМО, похідних ГМО і продуктів вироблених з ГМО, як 

харчових продуктів, кормів, добавок, добрив тощо.  

Проаналізував підходи до сутнісного наповнення продовольчої 
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безпеки зауважимо, що за допомогою органічного виробництва неможливо 

виконати таку основну умову як забезпечення економічної доступності 

продовольства. Адже органічне виробництво потребує додаткових затрат 

фінансових ресурсів, виконується з усіма умовами екологічності, що 

зумовлює високу ціну на таку продукцію. Проте попит на неї з кожним 

роком зростає як у світі, так й в Україні зокрема. 

Виділимо ряд переваг, які дає органічне виробництво у якості 

соціального, економічного та екологічного ефектів. 

Екологічний ефект – мінімізується вплив виробничих процесів 

на довкілля; забезпечується збереження відтворення родючості 

ґрунтів; збереження  водних ресурсів; 

Економічний ефект полягає у зростанні природної 

продуктивності; зниженні виробничих витрат за рахунок відмові від 

застосування дорогих хімікатів; зменшенні енергоємності 

виробництва; підвищенні конкурентоспроможності продукції;  

Соціальний ефект полягає у створенні додаткових робочих 

місць, особливо у сільській місцевості; створенні нових перспектив 

для малих та середніх сільськогосподарських підприємств, збільшенні 

життєздатності сільських громад; виробництві екологічно чистої 

продукції, яка може стати запорукою здоров‘я усієї нації. 
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ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
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А.О. Соколова, к.е.н., доцент 

Н. П. Голій 

Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція 

Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН 

 

Багаті природні ресурси та агроекологічні умови волинського 

Полісся є основою, матеріальним базисом сільськогосподарського 

виробництва та життєдіяльності сільського населення. Часто розвиток 

галузей аграрної економіки в регіоні відбувається без урахування 

вимог охорони навколишнього природного середовища та за 

відсутності ефективно діючих правових, адміністративних і 

економічних механізмів природокористування. Метою роботи є оцінка 

стану навколишнього природного середовища та екологічних умов 

життєдіяльності й господарювання сільського населення поліських 

районів Волинської області.  

Об‘єктом детального дослідження екологічних проблем 

розвитку сільських територій Волинської області обрано Хотешівську 

сільську раду Камінь-Каширського району, яка включає 2 населених 

пункти – с. Хотешів та с. Котуш. Розташовані дані населені пункти на 

північному заході території області. Відстань до районного центру 

(смт Камінь-Каширський) складає 25 км, до найближчої залізничної 

станції – 27 км. Його сусідами на сході є село Добре, на північному 

сході село Котуш, на заході – село Мельники-Річицькі Ратнівського 

району[1]. Досліджувана сільська громада має багатий історичний 

досвід свого функціонування, проте, як і більшість поліських 

територій, характеризується рядом екологічних проблем.  

Поселення розташоване на дерново-підзолистих, піщаних, 

глиняних, супіщаних ґрунтах. Місцевість рівнинна з великими 

болотистими масивами, зокрема Кожух, Глушка, Добуське, Садки та 

ін. Багато боліт на сьогодні осушено з купинним мікрорельєфом. На 

території Хотешівської сільської ради відсутні родовища корисних 

копалин місцевого значення. З корисних копалин на території села є 

запаси торфу в урочищі Мох, та незначні запаси глини та  

піску [2, с. 64]. 

З південного боку село прикрашає озеро Свирине. Це невелике 

заплавне озеро, яке має зв‘язок з річкою Турія, особливо під час 

весняної повені. На сьогодні озеро близьке до загибелі, воно 
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заболочується, заростає, йому потрібна допомога людини, щоб 

прочистити його дно, поглибити. На заході знаходиться озеро Сірче. 

Це озеро значно більше і глибше, з двох сторін охоплене масивом лісу. 

В ньому водяться різні види риб, є багато раків, а це є ознакою того, 

що озеро «живе». Раки – це природний індикатор чистоти водойми. В 

останні роки на озері поселилося кілька сімей красенів-лебедів. Саме 

вони стали окрасою теперішнього ландшафту озерного краю. 

На сході і південному сході від села протікає річка Турія, 

загальна довжина якої 184 км, площа басейну 2900 км2. Особливо 

повноводною буває в період сильних дощів, може і пересихати в 

окремих місцях в особливо засушливі роки. В річці водяться різні види 

риб, живуть ондатри, які в останні роки майже винищенні, 

зустрічаються бобри. У 60-70-х рр. минулого століття в заплавах Турії 

водилася значна кількість диких качок. 

Різноманітною є флора села. В навколишніх лісах ростуть 

сосни, берези, осики, граб, ялина, тополя, в заболочених зниженнях 

рельєфу – вільха. Багато в лісах чорниць, лохин, брусниць, малини, 

ожин, вересу. Є незначні площі в заболочених низовинах ще й 

журавлина. Долину річки вкривають болота і заплавні луки. Науковці 

налічують багато видів спорових і насінних рослин. В лісі, поблизу 

урочища «Марків Кут», є заказник по збереженню Чорного Лелеки. В 

лісі можна зустріти диких кабанів, зайців, лисиць, косуль, практично 

зникли вовки. Водяться і такі рідкісні птахи як сірі чаплі, поблизу 

озера Сірче в навколишньому лісі [2, с. 65]. Нинішня кризова 

екологічна ситуація в досліджуваному регіоні сформувалась внаслідок 

нехтування об‘єктивними законами розвитку і відтворення природно-

ресурсного потенціалу. 

Станом на 1.01.2015 р. площа земель сільської ради складає 

5576,01 га, з них орної землі лише 1223,51 га. Слід зазначити, що в 

структурі земельного фонду значна частина непродуктивних земель – 

чагарники, залежі та перелоги, заболочені землі. В структурі 

землекористувачів переважають громадяни (41,8 %), яким надано у 

власність та користування 2328,35 га. Лісогосподарським 

підприємствам (ДП «Камінь-Каширське лісове господарство» та ДП 

СПАП «Камінь-Каширська проліс») передано у користування 1666,68 

га лісових та лісовкритих площ. Загальна площа земель закладів, 

установ, організацій транспорту, зв‘язку, підприємств та установ 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення у сумі становлять 81,52 га.  

З метою виявлення громадської думки щодо проблем, переваг та 

пріоритетів розвитку Хотешівської сільської ради було проведено анкетне 
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опитування населення сіл Хотешів та Котуш. Всього було опитано 100 

жителів місцевості. Серед учасників анкетного опитування чоловіки 

склали 41,0 %, а жінки – 59,0 %. За віком розподіл респондентів 

наступний: до 35 років – 27 осіб (27 %); від 35- до 55 років – 59 осіб (59 

%); понад 55 років – 14 осіб (14 %). Із загальної кількості опитаних вищу 

освіту мають 9,0 % респондентів; незакінчену вищу – 2,0 %; середню 

спеціальну – 31,0 %; середню – 58,0 %.  

Таблиця 1 

Результати відповідей на запитання «Що, на Вашу думку, 

сприятиме екологічній безпеці Вашої громади?»* 

Варіанти 

відповідей 

Усі 

респонденти 

У тому числі за віковими групами 

до 35 років 36-55 років 
понад 55 

років 

кіл-сть 

відпов. 
% 

кіл-сть 

відпов. 
% 

кіл-сть 

відпов. 
% 

кіл-сть 

відпов. 
% 

Збереження 

родючості 

ґрунтів 

51 35,3 14 42,4 32 36,0 5 22,7 

Протирадіаційні 

заходи 
13 9,0 5 15,5 6 6,7 2 9,1 

Збереження і 

примноження 

лісового фонду 

38 26,3 8 24,1 21 23,6 9 40,9 

Збереження 

водного фонду 
14 9,7 1 3,0 9 10,1 4 18,3 

Забезпечення 

якісною питною 

водою 

8 5,5 1 3,0 6 6,7 1 4,5 

Розвиток 

альтернативних 

джерел енергії 

5 3,8 1 3,0 4 4,5 - - 

Вирішення 

проблеми 

твердих 

побутових 

відходів 

14 9,7 3 9,0 10 11,3 1 4,5 

Інше 1 0,7 - - 1 1,1 - - 

Всього 144 100,0 33 100,0 89 100,0 22 100,0 

Примітка:* – кількість відповідей перевищує кількість 

респондентів, оскільки за умовами анкети респонденти могли 

вказувати декілька (максимум три) варіанти відповідей. 

 

Для формування екологічної безпеки на території Хотешівської 

сільської ради, як вважають опитані її жителі, необхідно, насамперед, 
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гарантувати збереження родючості ґрунтів (35,3 % відповідей) і 

лісового фонду (26,3 %) та вирішити проблему твердих побутових 

відходів (9,7 %) й впровадження протирадіаційних заходів (9,0 %) – 

табл. 1.  

Проблемними для мешканців досліджуваної сільської ради є 

відсутність централізованого вивозу сміття та необлаштованість 

сміттєзвалищ. Рішенням сільської ради для функціонування 4 

сміттєзвалищ (3 в с. Хотешів та 1 в с. Котуш) виділено відповідну 

площу та оформлено паспорти, проте ця проблема залишається 

невирішеною. Також жителів громади турбує нераціональне 

використання лісових ресурсів, часто можна спостерігати 

неконтрольовані рубки та заготівлю деревини. Найменш важливим 

напрямом у цьому відношенні визначено розвиток альтернативних 

джерел енергії (3,8 %). Отже, сучасний стан розвитку Хотешівської 

сільської ради вимагає екологічної орієнтації та розробки принципово 

нових підходів до організації та управління природокористуванням. 

Основне завдання стратегії розвитку Хотешівської сільської 

ради на період до 2020 р. є – обґрунтування пріоритетних напрямів та 

шляхів створення добробуту населення, вирішення його соціальних 

проблем на основі ефективного використання кліматичних, 

мінерально-сировинних та організаційно-економічних чинників. 

Одним із стратегічних напрямів визначено безпечне та сприятливе для 

життя і здоров‘я довкілля. На рис. 1 та в табл. 2 наведено дерево цілей 

та заходи, які забезпечать вирішення екологічних проблем розвитку 

Хотешівської сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Мета, цілі та бачення майбутнього для вирішення екологічних 

проблем розвитку сільської громади 

МЕТА – забезпечення сприятливого та безпечного для життя і здоров‘я довкілля 

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ 

1. Забезпечення охорони довкілля та 

збереження родючості ґрунтів 

2. Збереження та примноження 

лісового та водного фонду 

 

3. Впровадження системи управління 

побутовими відходами 

4. Формування та впровадження 

системи озеленення  

БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО – екологічно чиста, безпечна та сприятлива для 

здоров‘я і життя сільська територія 
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Таблиця 2 

Заходи, спрямовані на вирішення екологічних проблем розвитку 

Хотешівської сільської ради Камінь-Кашироського району 

Волинської області 

 
Операційні цілі Заходи, їх зміст 

1. Забезпечення 

охорони 
довкілля та 

збереження 

родючості 
ґрунтів 

1.1. Проведення Волинським обласним Центром охорони 
родючості ґрунтів і якості продукції комплексного 

агрохімічного обстеження ґрунтів території сільської ради 

1.2. Забезпечення інформаційно-консультаційної роботи щодо 
заходів по збереженню та підвищенню родючості ґрунтів 

1.3. Організація екологічного навчання сільських жителів з 

питань ведення органічного виробництва в ОСГ 

1.4. Проведення зустрічі мешканців сільської ради з науковцями 
Волинської ДСГДС ІСГЗП щодо складання сівозмін та розробки 

заходів з вирощування екологічно чистої сільськогосподарської 

продукції 

1.5. Розробка та впровадження програми охорони довкілля 

2. Збереження та 

примноження 
лісового та 

водного фонду 

2.1. Справляння податків із заготівельників лісосировини 

2.2. Не допускати несанкціонованих рубок лісу та вивезення 

лісодеревини 

2.3. Розробити та виконати проекти очистки річок, озер, джерел 
та інших водойм, які знаходять на території сільської ради 

2.4. Здійснити поточний ремонт стічних каналів та містків 

2.5. Забезпечити щорічне дослідження води з громадських 

криниць на предмет її якості 

3.Формування та 
впровадження 

системи 

управління 
побутовими 

відходами 

3.1. Налагодити систему централізованого збору та вивозу 

сміття 

3.2. Впорядкувати стихійні сміттєзвалища на території сільської 

ради та не допускати їх виникнення 

3.3.Забезпечити виготовлення паспорту на сміттєзвалище 

3.4. Розробити систему оплати за збір та вивіз побутового сміття 

з мешканців сіл 

3.5. Завершити розробку проектно-кошторисної документації 
для проведення централізованого водопостачання та каналізації 

4. Формування 

та впровадження 
системи 

озеленення села 

4.1. Розробити програму озеленення Хотешівської сільської 

ради 

4.2. Розробити та виконати комплексну програму розвитку 
рекреаційних зон на території сільської ради 

4.3. Організувати проведення конкурсу «Зразкове подвір‘я» та 

«Краща вулиця» 

4.4. Впровадження комплексу протиерозійних заходів та 
заходів, спрямованих на попередження ерозійних та 

деградаційних процесів у сільськогосподарському 

землекористуванні 

4.5. Відновлення систем полезахисних лісонасаджень 

 

Отже, в сучасних умовах функціонування сільських 

територіальних громад дуже важливим є дотримання принципів 
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природозбереження та екологізації економіки, що є процесом 

неухильного й послідовного впровадження системи правових, 

управлінських, технологічних та інших заходів, які дозволяють 

мінімізувати негативний вплив господарської діяльності на сільських 

жителів. 
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Органічне сільськогосподарське виробництво є безумовним 

трендом сучасного етапу розвитку та функціонування аграрного 

сектора економік переважної більшості країн світу. Усвідомлення 

необхідності зміни системи ведення інтенсивного сільського 

господарства з використанням синтетичних добрив, отрутохімікатів, 

антибіотиків та перші кроки в напрямі екологізації виробництва в 

країнах Західної Європи були здійснені ще у 80-х рр. ХХ ст. З того 

часу розпочалося динамічне зростання світового ринку органічної 

продукції. 

Активна інтеграція України у глобальний ринок товарів та 

послуг, зростання зацікавленості провідних світових виробників 

органічної продукції до вітчизняних ресурсів, а також перспективи 

реалізації нових бізнес-можливостей спричинили розвиток органічного 

руху і на внутрішньому ринку. Зазначені зовнішні чинники стрімкого 

розвитку ринку «зелених» продуктів доповнюються також посиленою 

увагою до природоохоронної діяльності, розробкою та 

запровадженням комплексних заходів розв‘язання нагальних 

глобальних проблем, зокрема, екологічної, сировинної, продовольчої з 

огляду на постійно зростаючу кількість населення планети. З-поміж 

внутрішніх чинників зростання уваги до органічного виробництва 

доцільно виділити підвищену увагу до здорового способу життя в 

суспільстві, становлення «зеленої» філософії мислення, зростання 
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чисельності споживачів екологічно безпечної та органічної продукції, 

а також продукції вітчизняного виробництва в цілому. 

Згідно даних Федерації органічного руху України, ринок 

органічної продукції щорічно зростає за кількісними параметрами. 

Так, в 2014 р. обсяг ринку становив 14,5 млн. євро проти 500 тис. євро 

у 2007 р., тобто у 29 р. більше. Нині зареєстровано більше 180 

аграрних виробників органічної продукції, які обробляють понад 

400 тис. га сільськогосподарських земель. Однак, в загальній структурі 

сільськогосподарських угідь частка зазначених земель мізерно мала – 

0,9  %. Водночас, це дозволило України посісти перше місце серед 

країн Східної Європи за сертифікованою площею органічної ріллі, що 

використовується для вирощування зернових, зернобобових та олійних 

культур [1]. 

Сучасні зміни до законодавства України, що регламентує 

органічний спосіб ведення сільського господарства, які плануються 

найближчим часом, мають на меті забезпечення зростання частки 

сільськогосподарських угідь, сертифікованих відповідно до органічних 

стандартів, з 5 % у 2017 р. до 7 % - у 2020 р. [2]. Крім того, 

передбачається і збільшення кількості сертифікованих суб‘єктів 

господарювання, що здійснюють виробництво молока, овочі, фруктів 

та лікарських рослин до 2017 р. у 3 рази, до 2020 р. – у 10 разів [3]. 

Наведені дані свідчать, що сегмент (ніша) органічної продукції 

в Україні динамічно розвивається незважаючи на економічні проблеми 

та політичні розбіжності. Набуває він особливої актуальності і з огляду 

на перспективність його експортної орієнтації за умов зростання 

попиту на світовому ринку органічної продукції. Крім того, 

застосування органічного способу виробництва є потужним 

поштовхом розвитку малого бізнесу, зокрема, фермерства, що 

наглядно демонструють країни Західної Європи.  

За таких умов актуальність концепції екологічного або «зеленого» 

маркетингу стає очевидною для суб‘єктів господарювання, що 

прогнозують власні довгострокові перспективи на внутрішньому та 

міжнародному ринках органічної продукції. За умов насичення ринку 

продовольчою продукцією, посилення конкурентної боротьби та 

важливості збереження довкілля для прийдешніх поколінь екологічний 

маркетинг стає не лише філософією бізнесу, а й способом управління ним. 

Агробізнес нині є соціально відповідальним, відкритим для громадськості, 

ініціативним щодо використання ресурсозберігаючих технологій та 

альтернативних джерел енергії. Розробка, обґрунтування та 

запровадження екологічної стратегії підприємствами аграрного сектора 

економіки на часі є невід‘ємною частиною їх стратегічного планування.  
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Екологічний маркетинг як сучасна концепція передбачає 

гармонійне поєднання традиційних маркетингових інструментів зі 

специфічними, обумовленими екофілософією суб‘єкту агробізнесу. 

Нині важливо не тільки заявити про екологічну орієнтацію діяльності 

підприємства, а й сповістити суспільство про зменшення шкідливого 

навантаження на довкілля, використання екологобезпечних 

технологій, співпрацю з міжнародними організаціями, авторитетними 

у сфері охорони навколишнього середовища. Комунікації з 

контактними аудиторіями мають відбуватися безперервно на засадах 

зворотнього зв‘язку.  

Формування «зеленого» мислення, лояльності та прихильності 

споживачів нині є прерогативою виробників органічної продукції. 

Зважаючи на те, що платоспроможність та обізнаність споживачів 

формують попит на внутрішньому ринку органічної продукції, 

комунікаційна політика як традиційний маркетинговий інструмент 

набуває особливої актуальності. Просування ідеї здорового харчування 

через використання органічних продуктів в щоденному раціоні, 

турботи про власне здоров‘я та здоров‘я рідних і, в першу чергу, дітей, 

стає лейтмотивом комунікаційного звернення сільгоспвиробників.  

Екологічний маркетинг є сучасною трендовою концепцією 

управління підприємствами аграрного сектора економіки. За умов 

зростання чисельності населення світу та загострення глобальної 

продовольчої проблеми застосування органічного способу 

виробництва, що передбачає використання комплексних заходів 

збереження навколишнього середовища, є одним із найбільш 

перспективних напрямів розвитку сільськогосподарського 

виробництва в цілому.  
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 Застосування авіації в галузях економіки (ЗАГЕ) у ХХІ ст. є, як 

ніколи, на часі. Серед іншого, при цьому, авіаційно-хімічні роботи 

(АХР) вважаються, і не безпідставно,  найбільш складним видом, а 

тому потребують певної уваги науковців та освітян і підготовки 

фахівців агрономічного напрямку. Складність їх організації полягає, як 

для самої цивільної авіації (ЦА) - їх виконавця, так і для 

агропідприємництва в умовах сільськогосподарського 

агровиробництва (СГВ) - замовника. У цьому суть постановки 

проблеми дослідження і рекомендацій для практичного застосування 

АХР у сучасному національному агробізнесі. Слідкуючи за темою 

дослідження, можна констатувати, що у науково-практичному плані 

цьому виду робіт певна увага приділяється. Проте поки що не існує 

запропонованих напрямків її вирішення іншими авторами, серед яких 

можна  послатися на Юна Г. М., Іванова Ю. В., Копичко В.П. та ін.  

Отже складність організації виконання і відсутність поки що 

фахівців у цій галузі, подекуди гальмують можливості ЦА в царині 

АХР у СГВ і особливо, якщо мати на увазі нові форми застосування 

напрацювань винахідників за останні роки. Наприклад, принципово 

інноваційні напрямки техніко-технологічного започаткування і 

розвитку радіокерованих міні гелікоптерів чи просто дронів, що у 

принципі можуть виготовляються виключно для застосування у СГВ 

для розсіювання гербіцидів чи пестицидів, підживлення, дефоліації 

тощо. Не варто залишати поза увагою також і творення форм іншої 

сільгоспавіації, як виду комунікації спеціального призначення [1]. З 

іншої сторони, там де вони проводяться, при здійсненні конкретно 

АХР, можуть виникати проблеми через екофобію населення. У 

багатьох випадках, в принципі, боятися є чого, бо недостовірні факти 

знань громадян про цей вид ЗАГЕ та відсутність інформації можуть 

спричиняти порушення санітарно-епідеміологічного благополуччя, як 

це визначено відповідним національним законодавством  і навіть 

аварійність [2]. Правове регулювання діяльності ЗАГЕ взагалі і АХР, 

зокрема, визначене окремим розділом кодексу (Розділ ХІV «Авіаційні 
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роботи»). Його Ст. 83 у правовому відношенні конкретно ЦА 

приписано захист населення від шкідливого її впливу і охорони 

природного навколишнього середовища [3]. Щоб цього домогтися і 

вимагати отримання стандартів безпеки та екології, потрібно на 

державному рівні виробити розпорядчо-стандартизовані документи і 

підзаконні акти по ЗАГЕ взагалі і межах цього АХР.  

Відомо, що економічна ефективність саме повітряного способу 

оброблення полів, особливо в умовах застосування літальних апаратів 

типу «дронів», як новітніх пристроїв і технологій у порівнянні з 

наземним обробленням є вищою в 1.5-1.8 разів. І це не межа з 

удосконалення технологій АХР та з підвищення економічної 

ефективності СГВ у такий цікавий спосіб. Цей економічний фактор є 

суттєвим плюсом АХР у порівнянні з наземними способами 

оброблення про що ми вже писали [4]. Та перед тим, як продовжити 

описувати результати подальших досліджень, варто на наш погляд 

навести загальне визначення АХР в авторській транскрипції, так би 

мовити. Вважалося, що раніше, в умовах повсюдної «гігантоманії» для 

землеробства у нас повинні були використовуватися великі, а тому 

ніби то високопродуктивніші машини (і наземні, і повітряні). Однак, 

що стосується наземних способів, то  автотракторні засоби мали значні 

вагові характеристики і у результаті цього такі механізми 

агрорільництва просто виминали шляхом механічного пошкодження 

та знищення посівів агрокультур до 10 % [5]. Тому зрозуміло, що 

альтернативою таким втратам є більш ощадливі види і способи АХР. 

Не будемо описувати історії становлення, розвитку та поширення АХР 

в Україні, оскільки це вже виконали інші автори шляхом опрацювання, 

як можна здогадатися, наявної літератури [6].  

Саме авіаційний спосіб має ряд особливостей та переваг. 

Головною з них є внесення речовин згори на невеликій висоті від 

рослин (5-50 м.). Струї розхідного матеріалу при цьому способі в 

умовах наявності повітряних вихрів осідають рівномірно і широкими 

смугами. Так, в одній з чи не найперших робіт про ЗАГЕ 

американських авторів Сіда, Нейла, Джонсона йшлося саме про те, що 

з опиленням рослин авіаційним способом отримано дуже цікаві 

результати їх досліджень. Як вони написали, після теоретичного 

опрацювання і практичного застосування літаків експериментальним 

способом отримано несподіваний позитивний результат. Він полягав у 

тому, що рідини, які випускалися з літака відразу ж збиралися у 

колоподібні хмаринки і швидко опускалися. У такий спосіб вони 

(робочі речовини), падаючи на землю із рослинним насадженням на 

ній, рівномірним покровом обвивали його. Мета з досягнення 
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оптимізації чи то підживлення, чи то боротьби зі шкідниками була 

очевидною. З того часу пройшло багато моментів розвитку ЗАГЕ і 

тому під АХР будемо розуміти добре організовану систему технологій 

та виконання робіт з використання у СГВ тенденцій повітряних 

потоків, що з літаючого об‘єкта опускаються на агрокультури, 

накриваючи їх рівномірним «полотном» робочої суміші, в умовах 

застосування і ЦА, і літаючих безпілотних пристроїв з метою 

максимізації рівнів агровиробництва.   

Подейкують, що для нашої лісостепової зони і, для прикладу, 

сусідньої Білорусі, в попередні періоди, коли авіатехніка не була 

такою пристосованою для ЗАГЕ, питома вага у СГВ вже тоді 

характеризувалася наступними показниками: - АХР при внесенні туків 

з міндобрив для озимих зернових культур доходила до 50%; - хімічне 

прополювання полів (засівів, насаджень тощо) – 21%; - боротьба з 

шкідниками та хворобами в СГВ – 27%; - інші – 2% [7].  

У сучасних умовах акценти змістилися  і повітряним способом 

оброблення сільгоспкультур, у переважній своїй більшості, мова йде 

виключно про проведення АХР з метою спричинити одночасність 

дозрівання технічних агрокультур (соняшник, ріпак, кукурудза і т.і.). 

Тому насамперед виникає необхідність реалізації завдань, які стоять 

перед вищими навчальними закладами аграрного профілю, де 

готуються фахівці агрономічного напрямку. Їх потрібно навчати 

вироблених і визначених експериментально способів оброблення 

сільгоспугідь у сучасних умовах, коли продовжується реформування 

агровиробництва й запровадження в системі СГВ агробізнесу. Саме 

агрономам для цього насамперед необхідно уміти визначити прийнятні 

способи оброблення полів з метою поширення культури СГВ, безпеки 

у т. ч. продовольчої, екології і т.і. Для підвищення, як продуктивності і 

якості у СГВ застосування  повітряних суден (ПС) на АХР, так і 

врожайності, самих полів українського чорнозему необхідно 

правильно  визначити ефективні способи їх оброблення. Тут варто 

зазначити, що технології АХР, на наш погляд, найбільше підходять і 

полягають вони виключно у дотриманні послідовностей і забезпечення 

рівномірності смуг нанесення паралельних рівнів розпилення реагентів 

чи інших робочих речовин по відношенню до площі посіву тої чи 

іншої польової або ж городньої культури, які обробляються. В 

жодному разі не можна допускати попадання розсівного матеріалу  на 

суміжні ділянки, бо це дуже негативно може вплинути на врожайність 

та екологічну безпеку.  

Отож, для забезпечення заходів із дотримання необхідних 

рівнів, ефективності та якості АХР способом науково-практичного і 
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експериментального підходу до їх застосування на практиці 

сільгоппідприємництва з урахуванням попереднього досвіду 

вироблено три способи  їх практичної реалізації у польових умовах 

СГВ. Це, швидше за все, основні способи, які мають характер за 

назвами: загінний, човниковий і комплексний. Щодо останнього, то 

він передбачає виконання АХР на основі одночасного забезпечення 

оброблення декількох полів відразу ж. Засіви повинні бути 

розташовані таким чином, щоб одне поле від іншого знаходилися по 

можливості на відстанях в 1-1.5 км. Він дуже важливий в сьогоднішніх 

умовах, коли проведено розпаювання колишніх колгоспних полів, 

оскільки дозволяє певну кооперацію різних замовників при 

застосуванні АХР, що для їх забезпечення використовується 

традиційна, а подекуди навіть застаріла морально авіатехніка. 

Зрозуміло, що у такому разі, для більш ефективного використання 

авіації, поля для оброблення мають бути з довжиною гону не менше як 

0.5 км. та розташованими не далі, як 10 км. від польових площадок для 

злетів і посадок повітряних суден (ПС). Що стосується гелікоптерів, то 

така відстань ще менша і не повинна перевищувати 1-го кілометра. У 

загальному відзначимо, що кожен із цих способів має свої сильні та 

слабкі сторони, відмінності за впливом на економічну ефективність 

СГВ [7].  

Хоча на сьогодні в умовах розпаювання земель таких 

«широких» і «довгих» полів практично існувати не буде, а тим більше, 

коли науково-технічний прогрес не стоїть на місці та продовжується і 

винайдено літаючі ефективні моделі та дрони, як не керовані літальні 

механізми, то саме такі ПС можуть беззаперечно стосуватися і АХР. 

Якраз вони то і підходять для ЗАГЕ і, конкретно при застосуванні для 

організації АХР у селянських-фермерських господарствах. Тим більше 

– у нас в Україні набирає поширення, після значного падіння у 1990-ті-

2000-ні роки і становлення  практично повсюдно така нова форма 

кооперації з оброблення розпайованих земель, як їх передача 

власниками в оренду. Ця дуже схожа на латифундистську модель 

ведення сільгоспвиробництва сприяє укрупненню приватних пайових 

наділів.  І, що важливо, саме цей факт спричиняє  до застосування 

якраз ЦА у СГВ. І з цих причин є необхідність наводити опис 

основних способів виконання оптимізованих форм АХР для такого 

виду агропідприємсництва. По іншому це називатимемо обробленням 

земельних ділянок з агрокультурами на них повітряним способом, 

тобто без контакту із чорноземом з метою відсутності отих втрат 10% 

посівів чи насаджень. Способи оброблення полів літальними 

апаратами сприятимуть підвищенню продуктивності праці в ЦА і в 
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кінцевому результаті також і у СГВ. Оскільки ера застосування 

безпілотників  на АХР у СГВ тільки розпочинається і даних для 

вироблення відповідних для них методів недостатньо, то можемо 

згадати давно опрацьовані варіанти і форми та способи їх виконання в 

сучасних умовах. 

Так, для підвищення продуктивності ПС на АХР при їх 

виконанні у СГВ в сучасних умовах необхідно визначити шляхи 

оптимізації використання ресурсів. Для цього можна запропонувати 

конкретні способи оброблення ділянок і полів. Найпоширенішим був і 

залишається, так званий, загінний спосіб, при якому виділене під АХР 

поле має бути розділене на дві рівні частини. Вони використовуються 

для того, щоб виконувати польоти ПС над ними і здійснювати 

оброблення послідовних смуг, що називаються  «загонами» (рис. 1). У 

такому разі необхідно виконати ряд підготовчих робіт агрономічною 

службою, а саме встановлювати дві сигнальні лінії, які переміщуються 

під кожний захід ПС над полем у сторону ще необробленої ділянки. 

Одна лінія – із зовнішньої сторони ділянки (поля) до його середини, а 

інша від цієї середини – до протилежного краю поля. Кожний 

черговий захід на черговий гон має виконуватися на наступну лінію 

сигналу при цьому способі, наприклад, ПС типу Ан-2 виконується з 

доворотом на 180º з певним нахилом машини (в авіації це називається 

креном). Вважається, що за певних географічних і кліматичних 

характеристик розташування поля, що обробляється цей спосіб є більш 

простішим і безпечнішим. Він і ефективніший, оскільки є можливість 

економії часу польоту від 0.6 до 0.8 хвилини при кожному крені. 

Маючи ширину і довжину поля, можна прорахувати сумарну економію 

ресурсів, що у сучасних умовах дуже важливо. Розраховано, що 

найбільша економія часу може бути досягнути при тому, коли 

виконавці АХР і агрономи опрацюють конкретну технологічну схему 

практичної реалізації можливостей ПС цього типу, що на переконання 

автора став еталонним або критичним для національної системи СГВ 

прототипом. Вона полягає у тому,  щоб досягнути ширини загонів 770 

м, а для гелікоптерів – 300 м. Тобто – це подвійний теніко-

технологічний радіус їх  розворотів. Підрахунки показали, що у такому 

разі продуктивність ПС зростає від 10 до 20 % [7. – С. 76]. 

Інший менш поширений спосіб – човниковий (рис. 2). При ньому 

виконуються окремі заходи на ділянку, що в цей момент обробляється. 

Кожного разу відбувається  відповідно ввімкнення апаратури із внесення 

робочої речовини на початку і вимкнення – у кінці. При цьому він 

передбачає наявність сигнальників на початку і у кінці поля з допомогою 

яких має досягатися паралельність, кучність та рівномірність смуг 
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розпилення. Сигнальники пересуваються і мають встигати це робити 

якнайоперативніше для того, щоб ПС не виконував зайвих летів і також 

повинні правильно на паралельних вісях виставляти сигнальне 

обладнання. Тому цей спосіб менш ефективний та не зовсім 

продуктивний, бо пов'язаний із «холостими» поворотами ПС на кінцях 

поля. Тобто він характеризується більшими затратами часу на виконання 

польотів, що нагадують рух човника від чого і його назва.   

І насамкінець комплексний метод оброблення полів, сутність 

якого полягає у тому, щоб за один політ здійснювати оброблення 

декількох поблизу розташованих ділянок. При цьому способі майже 

виключені стандартні розвороти ПС, а вся робота має бути 

побудованою таким чином, щоб виконувати мінімум польотів і 

підльотів, а лишень доверти. При  такому підході мінімізуються 

витрати польотного часу на перельоти від місця завантаження ПС 

робочою речовино до місця її розсіювання. У такий спосіб 

скорочуються витрати на АХР, а продуктивність ПС збільшується за 

оцінками на 15-25 % (рис. 3). Все тут залежить від продуманості та 

вибору варіантів схем роботи авіатехніки у конкретних умовах 

розташування ділянок, що їх необхідно обробляти. Особливо це може 

бути актуальним в умовах «латифундистських методів» ведення СГВ. 

 

 

 

   

            

 

 

 

 

Не дивлячись на те, що тепер, коли акценти застосування АХР у 

СГВ дещо змістилися і є можливості їх використання для досягнення 

одночасності дозрівання технічних агрокультур (соняшник, ріпак, 

кукурудза і т.і.). Тому постає необхідність, щоб у ВНЗ аграрного 

профілю готувалися фахівці агрономи, які могли б розібратися і з  

визначенням способів оброблення сільгоспугідь на культурній, 

безпечній, екологічній основах, не забуваючи при цьому і про 

економічну ефективність агробізнесу. Для підвищення продуктивності 

АХР і врожайності необхідно правильно визначити організаційні 

способи їх оброблення: загінний, човниковий або комплексний.  Отож 

нами науково-експерементально доведено таку важливість навіть в 

умовах розпаювання   земель, оскільки це дозволяє певну кооперацію 

 

Рис. 1. Схема 

загінного способу 

виконання АХР [7]  

 

Рис. 2. Схема 

човникового 

способу виконання 

АХР [7] 

 

Рис. 3. Схема 

варіанту  

можливостей 

виконання АХР 

комплексним  

способом  [7] 
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різних замовників АХР для оптимізації оброблення приватних полів із 

застосуванням як традиційних ПС, так і не безпілотній основі 

літальних апаратів чи й дронів.  

Тут також потрібно з огляду авіатора мати на увазі і розуміти, 

що такі альтернативні способи виконання АХР вимагають і 

альтернативних і принципово нових форм керування ними. Якщо це 

традиційні пілотовані літальні апарати, то й аеронавігація 

застосовується відповідно прийнята  та визначена нормативно-

розпорядчими документами. В іншому випадку засоби радіонавігації 

можуть бути я к супутниковими так і радіолокаційними. Що 

стосується першого виду, то він ще у нашій країні не набрав такого 

поширення, як, наприклад, у США. Проте варто зазначити, що 

національні вчені в умовах стрімкого розвитку супутникових 

технологій виділяють три перспективних напрямки реалізації 

керування безпілотниками: технології часу прибуття (ТЧП) або «Тime 

of Arrival);  технології різниці часу (ТРЧ) або «Observed Time 

Difference); технології суміщення або об‘єднання стільникових 

телефонів із приймачами супутникової навігації типу A-GPS (Assisted 

Global Position System). Їх ми тут розглядати не будемо, оскільки це 

тема інших науковців, проте зазначимо, що у випадку застосування 

інноваційних способів АХР можна застосовувати вже розроблені й 

такі, що є діючими, іноземні системи управління. Ні у нас, ні у наших 

сусідів вони поширення ще не набули, а тому можемо сказати, що все 

таки переважно використовують традиційні системи, побудовані на 

основі радіо керування моделями літальних безпілотних апаратів. 

Фахівці стверджують про певну тотожність точності і безпеки обох 

цих управлінських систем, проте зрозуміло, що традиційна 

радіокерована модель є більш дешевою за супутникову. Завершуючи 

можна стверджувати, що враховуючи досвід США, де основну частину 

АХР проводять авіаційним способом і наведені у пресі їх вартості  [8].  

Цікаво, що там у США роботи по виконанню АХР можуть проводити 

виключно сертифіковані фахівці, а також і те, що із саранчею на 

пасовиськах борються на основі бар‘єрного оброблення лугів. З 

наземної авто техніки використовують, для прикладу, квадро цикли. 

Вартість у залежності чи наземна чи повітряна форма складає від $ 8 

до $ 100 за гектар площі. Якщо використовується стратегія (частіше) 

бар‘єрів із пониженим вмістом хімікатів (система RAAT), то вартість 

таких робіт є у 2 – 10 разів меншою. Фахівців із захисту рослин 

готують практично у кожному штаті, проте передбачена їх 

спеціалізація у залежності від ареалу рослин того чи іншого регіону. 

Наприклад, у штаті Вайомінг, де найсерйознішу загрозу являє собою 
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саранча, то там в освіті, а саме до складу місцевого університету 

входить ще й аграрний коледж. Правда там щорічно обробляється при 

АХР до 2 млн. га пасовиськ. 

На завершення у якості висновків можна зазначити, що так чи 

інакше економіка національної системи СГВ суттєво залежить від 

витрат. В тому числі і на сервісні послуги серед яких є і АХР. Наукове 

обґрунтування їх видів, форм та способів проведення є тепер дуже 

актуальним. Тим більше в умовах зближення України із Європою. 

Ефективність їх проведення позитивно впливає на ріст продукції СГВ і 

підвищення конкурентоздатності національно АПК. У цьому тезовому 

викладенні подано спробу автора розглянути інноваційні форми АХР у 

якості фактора з підвищення безпеки, економічної ефективності та 

дотримання екології ведення агробізнесу в Україні та правового їх 

забезпечення в умовах сучасного стану законодавчого поля держави.    
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ 

ОРГАНІЧНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ 

 

 Ю.А. Никитюк, к.с/г.н., с.н.с. ІАП НААН,  

Ю.О. Сологуб, аспірантка ІАП НААН 

 

Безпека та якість харчової продукції вже давно стали основними 

для вибору споживачем того чи іншого товару. Виробник повинен 

запропонувати ринку не просто якісну, а й екологічно-безпечну для 

здоров‘я продукцію. Перехід до органічного виробництва лікарської 

сировини відкриває для українських аграріїв новий, 

високорентабельний і постійно зростаючий ринок збуту виробленої 

продукції.  

Україна  має потенціал для виробництва органічної лікарської 

продукції, реалізації її на експорт та внутрішнього споживання. Проте 

відсутність національної системи сертифікації та відповідної ринкової 

інфраструктури стримують розвиток пропозиції такої продукції з боку 

вітчизняних виробників. Результатом органічного виробництва є 

екологічна безпечна продукція, вільна від ГМО та невластивих 

продуктам харчування хімічних елементів. Правове регулювання 

розвитку органічного виробництва в Україні здійснюється на основі 

Закону України «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини», що визначає правові та 

економічні основи виробництва та обігу органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини і спрямований на 

забезпечення належного функціонування ринку органічної продукції 

та сировини, а також на гарантування впевненості споживачів у 

продуктах та сировині, маркованих як органічні [1].  

Ситуація на світових ринках продовольства свідчить про 

зростаючу зацікавленість споживачів в екологічно-безпечній продукції 

разом з безпосереднім внеском в збереження природного довкілля. 

Тому саме задоволення попиту на органічні товари продовжує бути 

одним з стратегічних напрямів розвитку господарства в більшості 

європейських країн. 

В Україні одним з головних споживачів продукції органічного 

сільського господарства в нинішніх умовах є система охорони здоров'я 

(фармацевтична, косметологічна, індустрія дитячого і дієтичного 

харчування). Тому однією з головних видів продукції має бути 

лікарська рослинна сировина. Готовність підприємств працювати з 

виробниками лікарської сировини на договірній основі, передбачає для 

виробника гарантований збут, проте однією з умов є наявність 
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технологічного регламенту та гарантії щодо контролю всього 

технологічного процесу вирощування та органічне походження 

сировини.  

У світі діють міжнародні (ВООЗ) і європейські документи з 

керівних принципів  належної практики культивування і збирання  

лікарських рослин (GACP), де відображені основні вимоги до 

екологічно обґрунтованої технології вирощування, правила збору 

культивованої та дикорослої лікарської сировини, переробки, 

збереження, які гарантують високу якість та безпечність товарної 

продукції [2].  

Потрібно зазначити, що більше 90% рослинницької органічної 

продукції, виробленої в Україні, йде на експорт, найбільшим попитом 

користуються пшоно, пшениця, соя, чорниця заморожена, кукурудза, 

березовий сік, ячмінь, лікарські рослини. Станом на 2015 рік, в Україні 

на ринку сертифікованою органічної продукції є валеріана лікарська, 

розторопша плямиста, собача кропива, бузина, горобина, чорниця, 

глід, подорожник, плоди терена, череда, шипшина, ехінацея 

пурпурова, меліса лікарська, нагідки лікарські, ромашка лікарська, 

шавлія лікарська, м‘ята перцева, шавлія мускатна. 

Найбільшим споживачем українських лікарських трав, зокрема, 

каштану, кори крушини, розторопші, аїру, алтеї, ехінацеї, ромашки, 

меліси та ін.. в 2014 році були Польща, Росія, Німеччина та Латвія. У 

2012-2013 роках найбільшими споживачами українських лікарських 

трав були Австрія, Польща і Росія, у 2010-2011 – Польща і Росія.  

 
Рис. 1. Структура експорту з України лікарської рослинної сировини 

за видами у 2014 р., % (у натуральному вираженні) 

 

Середньорічний показник імпорту лікарських рослин в Україні 

коливається близько 2 тис. тонн продукції. Найвищий рівень імпорту 

був відзначений в 2008 році. У 2009 році обсяг імпорту лікарських 

рослин знизився на 1,38 млн. дол. США і досяг рівня продукції на суму 

4,4 млн. дол. США. 2011 і 2012 роки показали зниження обсягів 
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імпорту лікарських рослин. За 2013 в Україну було імпортовано 

лікарських рослин на суму 2,87 млн. дол. США.  

Середньорічний показник експорту лікарських рослин з України 

коливається близько 3 тис. тонн продукції. При цьому найвищий 

рівень експорту був відзначений в 2008 році. У 2009 році обсяг 

експорту лікарських рослин знизився на 1,34 млн. дол. США і досяг 

рівня експортованої продукції на суму 7,1 млн. дол. США. За 2013 з 

України було експортовано лікарських рослин на суму 6,2 дол. 

США [3].  

 
Рис. 2. Динаміка імпорту (експорту) в Україну лікарських рослин в 

2006–2014, млн. дол. США 

 

Зіставлення експорту та імпорту (рис. 2) демонструє те, що в 

останні роки обсяг експорту перевищує імпорт в 2–3 рази, з чого 

випливає, що українські виробники в більшості випадків працюють на 

вітчизняній сировині. Такі результати свідчать про необхідність 

переходу на органічне виробництво та отримання відповідних 

сертифікатів якості з метою реалізації більш вартісної, якісної, 

екологічно-безпечної продукції, попит на яку у світі зростає. 

В Україні частка продажів органічної продукції не перевищує 1-

2% від загального обсягу с/г продукції. Для порівняння: в Європі це 

співвідношення становить 5%, причому зростання споживання 

органічної продукції становить 8-11% на рік. В середньому ціна на 

органічну продукцію у 2-6 рази вища, ніж на звичайні харчові 

продукти [4].  

Висока рентабельність виробництва органічної продукції 

аграрних підприємств пояснюється вищими цінами реалізації 

органічної продукції. Якщо в країнах ЄС ціна на органічну продукцію 

дорожча на 20-30% від звичайної, то в Україні перевищення ціни на 

окремі види продукції складає до 10 разів. Це пояснюється ринковим 

попитом, значними витратами, що має місце при виробництві, 
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сертифікації, доставці до кінцевого споживача, а також досить 

обмеженим асортиментом вітчизняної органічної продукції [5, с. 16]. 

 

Таблиця 2 

Цінова ситуація на ринку органічної лікарської продукції 

 

Вид продукції 

Ціна на продукцію, 

грн/кг 

Перевищення 

ціни органічної 

продукції, раз звичайна органічна 

Насіння розторопші, 100г. 12 18 1,5 

Олія розторопші, 100 мл. 20 65-80 3,5 

Насіння льону, 400г 20-30 78 3,1 

Насіння Шавлії, 200г 65 154 2,4 

 

Аналіз сучасного стану органічного сільського господарства та 

процесів, що впливають на його розвиток, дозволяє виділити такі 

фінансово-економічні фактори впливу на розвиток виробництва 

органічної лікарської сировини: державне фінансове стимулювання,  

збитки у перехідний період, інвестування, механізм страхування 

ризиків під час перехідного періоду, витрати, пов‘язані із здійсненням 

сертифікації, система кредитування та оподаткування. 

Державна політика в сфері інноваційно-інвестиційної діяльності 

в агропромисловому виробництві є важливим інструментом 

державного регулювання. При безпосередній участі держави в 

інноваційно-інвестиційних процесах, фінансові ресурси 

спрямовуються на впровадження інноваційних технологій, що 

передбачені в Державному бюджеті, чи безпосередньо бере участь в 

інноваційних проектах у формі надання субсидій, субвенцій та 

бюджетних позик на основі повернення. Непряма участь держави 

щодо забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в 

агропромисловому виробництві відіграє величезну роль в сприянні 

вкладення капіталів інвесторами.  

Ці економічні умови повинні забезпечуватися: проведенням 

зваженої державної політики, виходячи із реального стану економічної 

системи; розробкою механізмів страхування інвестицій; введенням 

системи податків з диференціюванням ставок та пільг; правилами 

дотримання діючих актів земле- та природокористування; контролем 

за дотриманням державних норм і стандартів; регулюванням ставки 

рефінансування та норми обов‘язкових резервів в Національному 

банку, валютним курсом, митом тощо; експертизою інноваційно-

інвестиційних проектів [6]. 
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Існує потреба докорінно змінити фіскальну політику держави. У 

розвинутих державах податкові знижки застосовуються досить широко 

і розглядаються як «авансові витрати уряду на збільшення активів, які 

без додатково створених державою механізму мотивації та стимулів, 

зростають недостатніми темпами, що не забезпечує необхідного 

ефекту». Тому, необхідні такі заходи гнучкої податкової політики, яка 

б передбачала довгострокові, рівні й постійні граничні розміри 

оподатковування товаровиробників незалежно від форм власності, 

поступове обмеження чи диверсифікацію податку на додану вартість, 

введення системи мотивації й стимулювання інноваційно-

інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві.  

Господарства, які розпочали органічне виробництво, 

потребують державної фінансової підтримки, хоча б у формі 

фінансового стимулювання та страхування ризиків, оскільки необхідно 

пройти перехідний період (конверсійний), впродовж якого потрібно 

здійснити витрати на сертифікацію господарства, створення 

спеціальної насіннєвої бази та запасу дозволених органічних добрив і 

природних засобів захисту рослин. Крім того, надзвичайно важливим 

фактором отримання стабільного прибутку є створення власної 

переробної галузі навіть для невеликих товаровиробників.  

Щодо розвитку ринків органічної лікарської продукції, велику роль 

відіграє «органічна» гарантійна система, що включає спеціалізовані 

інспекційні та сертифікаційні органи. Ця система в своїй діяльності 

використовує як правові норми, що встановлюють обов'язкові вимоги в 

рамках державного регулювання, так і певні визначені стандарти, які є 

добровільними угодами – результатом досягнення визначеного 

консенсусу споживачів і виробників товарів і послуг.  

Висновки 

Зважаючи на курс державної економічної політики України на 

імпортозаміщення щодо соціально значущих галузей, продуктів і 

виробів, виробництво вітчизняних медичних препаратів рослинного 

походження та одержання ефірних масел із власної сировини є одним 

із першорядних завдань.  

Слід відзначити основні стратегічні пріоритети розвитку 

органічного лікарського рослинництва, до складу яких входять: 

стимулювання розробки нових ліків і сфер застосування лікарських 

рослин; запровадження у виробництво якісно нових сортів та 

технологій вирощування рослин традиційних для обробітку в умовах 

України; використання машин і агрегатів, що максимально враховують 

біологічні особливості рослин і специфіку технологій їх вирощування 

та збирання; оптимізацію і контроль заготівельної діяльності, вивчення 
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обігу лікарської рослинної сировини, застосування міжнародних 

систем забезпечення якості, координацію та наукове супроводження 

відносин між суб'єктами ринку. 

Зауважимо, що для відтворення і функціонування лікарського 

рослинництва в органічному виробництві, насамперед необхідно 

прийняти низьку нормативно-правових актів, на основі яких мають 

бути визначені напрями розвитку лікарської галузі в Україні. Тобто 

перспективи розвитку вітчизняного виробництва значною мірою 

обумовлено спроможністю й інтересом держави у створені 

відповідних умов для підвищення інвестиційної привабливості цього 

виду бізнесу як для виробників, так і для фінансових структур. 
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ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНЕ 

 ЕКОЛОГІЧНО СЕРТИФІКОВАНЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

 

О. В. Чайкін, здобувач 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Стрімкий розвиток світової економіки та євроінтеграційних 

процесів зумовлюють необхідність формування і імплементації 

інноваційної системи екологічно сертифікованого виробництва, яка 

відповідатиме вимогам сталого розвитку. Саме екологічно 

зорієнтована діяльність останнім часом стимулює вітчизняних 

сільськогосподарських виробників до модернізації виробничих 

процесів, доведення їх до міжнародних вимог та стандартів, 

розширення товарного асортименту завдяки новим екологічно 

сертифікованим продуктам, зміцнення конкурентоспроможності та 

пошуку нестандартних рішень. Важливою нагальною  проблемою, що 

потребує вирішення в умовах інноваційної екологічно орієнтованої 

економіки, є формування системи екологічно сертифікованого 

виробництва. 

Вступаючи у процес сертифікації за Міжнародною системою 

управління навколишнім середовищем та інших систем менеджменту 

виробництва, підприємства оновлюють або замінюють застаріле 

обладнання, переглядають вже існуючі виробничі процеси, переходять 

на використання альтернативних ресурсів та джерел енергії, що 

дозволяє зменшувати витрати праці на окремі виробничі процеси, 

оптимізувати використання матеріалів та енергії на одиницю 

продукції [2]. Більшість вітчизняних інноваційно активних 

підприємств запроваджують екологічну складову у виробничі процеси 

за рахунок власних коштів, що пов`язано з ризиком та витратністю її 

впровадження, а це значно обмежує інноваційні можливості 

підприємств. Така ситуація свідчить про необхідність кооперування 

екологічно сертифікованих виробників з метою диверсифікації джерел 

фінансування інноваційної діяльності, особливо за рахунок 

кредитування, задля посилення своїх фінансових та виробничих 

можливостей. 

Необхідно зазначити, що серед джерел фінансування 

інноваційно активної діяльності сільськогосподарських підприємств в 

усьому світі вагому роль відіграє кредитування комерційними 

фінансовими установами. Вітчизняні ж виробники не мають 

ефективної практики співробітництва із банківськими установами, а в 
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умовах ринкової нестабільності, спричиненої кризовими явищами 

економіки, саме для сільськогосподарських виробників ускладняється 

доступ до кредитних ресурсів [5]. Особливо складним стає цей процес 

для малих та середніх підприємств, які і є найбільш інноваційно та 

екологічно активними на сільськогосподарському ринку. Отже, 

необхідно проаналізувати джерела фінансування інноваційної 

діяльності в Україні (таб.1). 

Таблиця 1 

Джерела фінансування інноваційної діяльності вітчизняних 

підприємств у 2010-2014 рр., млн. грн. 

 

Джерело 
Роки 

Відхилення 

2014 до 2010 

рр. 

2010 2011 2012 2013 2014 +/- % 

Власні 

кошти 
4775 7586 7336 6973 6540 1765 137 

Державний 

бюджет 
87 149 224 25 344 257 396 

Іноземні 

інвестиції 
2411 57 995 1253 139 -2273 6 

Інші 

джерела 
772 6542 2926 1311 673 -99 87 

Загальна 

сума витрат 
8046 14334 11481 9563 7696 -350 96 

Джерело: [4]. 

 

Варто зауважити, що за період 2010-2014 рр. основним 

джерелом фінансування інноваційної діяльності вітчизняних 

підприємств стали власні кошти підприємств, використання яких у 

даний період зросло на 257,1 млн. грн. Необхідно зазначити, що 

вітчизняні виробники активніше стали залучати кошти державного 

бюджету – 344,1 млн. грн. у 2014 р., що склало 395,5 % порівнюючи із 

2010 р.. Це свідчить про зростання державної підтримки інноваційно 

активних виробників. 

З метою отримання інформації щодо вагомості  екологічних та 

соціальних ризиків сільськогосподарських підприємств - 

позичальників для вітчизняних кредиторів та оптимальних, на думку 

фахівців, розмірів, терміну та забезпеченості кредиту було розроблено 

відповідну анкету та проведено інтерв`ю експертів-представників 

системно важливих банків м. Житомир. За результатами дослідження 
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було визначено чинники, що впливають на прийняття рішень щодо 

кредитування сільськогосподарських підприємств-позичальників. 

Проаналізувавши думки експертів, визначено їх вагомість (табл.2). 

 

Таблиця 2 

Чинники, що впливають на прийняття рішень щодо кредитування 

 

Чинники Рейтинг 

Частка в 

сукупності 

чинників 

Ваговий 

коефіцієнт 

(W) 

Забезпеченість кредиту 1 22,04 0,22 

Термін кредитування 2 21,38 0,21 

Сума позики 3 21,05 0,21 

Наявність екологічного 

сертифікату 
4 18,10 0,18 

Екологічні ризики 5 17,43 0,17 

Всього - 100,00 1,00 

Джерело: власні дослідження. 

 

Результати аналізу думок експертів доводять, що екологічні та 

соціальні ризики  підприємства - позичальника є не визначальними, 

але досить вагомими, що доводить зацікавленість кредиторів у 

співпраці з інноваційно активними, екологічно та соціально 

відповідальними виробниками. Слід зазначити, що екологічно 

сертифіковані підприємства, поряд із традиційними підприємствами, 

стають все більш інвестиційно-привабливими завдяки відповідності їх. 

виробничих процесів сучасним міжнародним нормам та стандартам. 

Саме тому, екологічно сертифіковані сільськогосподарські  

підприємства мають отримати більшу інвестиційну підтримку та 

ширші можливості кредитування, ніж підприємства, що ведуть 

екстенсивне виробництво. 

Основними мотивами, які спонукають сільськогосподарських 

виробників підвищувати корпоративну відповідальність, формуючи 

при цьому систему екологічно свідомого сертифікованого 

виробництва, можуть бути: розвиток персоналу підприємства; 

зростання продуктивності праці; покращення іміджу; додаткова 

реклама товарів та послуг; висвітлення діяльності підприємства в ЗМІ; 

додаткові можливості залучення інвестицій; податкові преференції; 

позбавлення торгівельних бар‘єрів; пільгове землеведення;  стійкий 
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розвиток підприємства в довгостроковій перспективі. 

 
Рис. 1. Гештальт екологічно сертифікованого виробництва у 

контексті інноваційно активної діяльності підприємства 

Джерело: власні дослідження. 

 

Якщо в цілому розглядати екологічне інноваційно активне 

сільськогосподарське виробництво, то головним гештальтом повинна 

стати ефективно функціонуюча система екологічно сертифікованого 

виробництва, яка б забезпечувала виробника високим прибутком, 

працівника – високим рівнем доходів та соціальним забезпеченням, а 

споживача – якісною та екологічно безпечною продукцією. З позиції 

гештальт підходу систему екологічно сертифікованого виробництва 

необхідно розглядати як  організаційно цілісний образ, властивості 
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якого не можуть бути здобуті з властивостей його частин. Поняття 

гештальту з позиції системи екологічно сертифікованого виробництва 

являє собою цілісну просторово-наочну форму образу системи 

сертифікованого виробництва, яка складається з певних компонентів, 

властивості яких неможна розглядати окремо, а лише у площині їх 

синергетичного ефекту  (рис.1). 

Системне використання переваг екологічно сертифікованого 

виробництва створить позитивний синергетичний ефект, а саме: 

забезпечить реалізацію екологічних вимог природоохоронного 

законодавства, що стосуються ведення господарської діяльності на 

території України; випуск екологічно чистої продукції широкого 

асортименту забезпечить продовольчу безпеку країни та задовольнить 

еволюційні екологічні потреби сучасних споживачів; екологічно 

сертифіковане виробництво забезпечить впровадження технологій, які 

містять екологічну складову, що в свою чергу сприятиме розвитку 

сільськогосподарського виробництва, створить нові робочі місця для 

сільського населення; дозволить підвищити гудвілл, збільшить випуск 

експортної конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції  

через гармонізацію нормативних вимог до якості сировини, продукції 

та виробничих процесів, засвідчене відповідним екологічним 

маркуванням. 
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ЕКО-ІННОВАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ  

КРАЇН ЧЛЕНІВ ЄС 

 

Тимчак  В. С., аспірант кафедри менеджменту ЗЕД 

Житомирського національного агроекологічного університету 

 

Харчова промисловість є однією із найважливіших галузей 

агропромислового сектору економіки країни, яка вирішує питання 

забезпечення населення високоякісними харчовими продуктами та 

сировиною.Одним із основних завдань харчової промисловості є не 

тільки збільшення обсягу виробництва традиційних продовольчих 

товарів, а й стимулювання органічного виробництвасировини для 

потреб переробних підприємств.Згідно Закону України «Про 

виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини» ст. 1 виробництво органічної продукції (сировини) - 

виробнича діяльність фізичних або юридичних осіб (у тому числі з 

вирощування та переробки), де під час такого виробництва 

виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично 

модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо, та на всіх етапах 

виробництва (вирощування, переробки) застосовуються методи, 

принципи та правила, визначені цим Законом для отримання 

натуральної (екологічно чистої) продукції, а також збереження та 

відновлення природних ресурсів[1, с. 3]. 

В сучасних умовах господарювання кормовиробництво 

сільськогосподарських підприємств повинно тісно взаємодіяти з 

підприємствами харчової промисловості, адже саме переробка відходів 

харчової промисловості є інноваційним резервом підвищення 

ефективності виробництва кормових ресурсів, який забезпечить 
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створення повноцінної, раціональної кормової бази з найменшими 

ресурсними затратами та зменшить екологічне навантаження на 

навколишнє середовище (рис. 1). 

Кормову базу формують польове кормовиробництво 

(вирощування кормових і зернофуражних культур), природні кормові 

угіддя (сіножаті і пасовища), а також відходи харчової промисловості. 

Одним із напрямів забезпечення органічного розвитку продукції 

тваринництва є використання кормів рослинного походження, які є 

відходами спиртового, пивоварного, крохмального, соковинного, 

цукрового виробництва, що повинне забезпечувати тваринництво 

достатньою кількістю якісних, збалансованих за вмістом поживних 

речовин кормів. Відходи підприємств харчової промисловості 

(жом, мелясу, сироватку), громадського харчування, а також харчові 

відходи населення використовують як корм для тварин. У кожній 

області ресурси кормів з відходів харчової промисловості мають свої 

особливості, і важливо їх раціональніше використовувати. Як і 

більшість відходів технологічного характеру, відходи швидко 

псуються під впливом мікроорганізмів, що ускладнює їх подальшу 

переробку з метою отримання харчових добавок, комбікормів для 

сільськогосподарських тварин і птиці, медичних препаратів тощо. 

Високоефективним способом консервування відходів є сушіння [2, 

с.3], що є найбільш доцільним методом зберігання кондицій цінної 

сировини, який дозволяє залучати потужності переробних заводів у 

міжсезонний період. В сучасних умовах господарювання використання 

відходів харчової промисловості є інноваційним резервом підвищення 

ефективності харчової промисловості, яке забезпечить створення 

повноцінної, раціональної органічної продукції тваринництва з 

найменшими ресурсними затратами та зменшить екологічне 

навантаження на навколишнє середовище. Отже, впровадження 

інновацій у діяльність підприємств харчової промисловості створює 

необхідність обґрунтування поняття еко-інновації.  

Вперше сутність поняття еко-інновації трактували Клод Фаслер 

та Пітер Джеймс у 1996 році, як процеси та продукція, що сприяє 

сталому розвитку [3, с. 225]. П. Джеймс у 1997 році уточнює поняття 

та визначає, що еко-інновації – це нові товари і послуги, які 

забезпечують бізнес-інтереси підприємств та суттєво знижують вплив 

на довкілля [4, с. 225]. Уряд Данії у книзі «Promoting Eco-efficient 

Technologi – The RoadtoaBetterEnvironment‖ (Сприяння еко-

ефективним технологіям – шлях до поліпшення стану навколишнього 

середовища) визначає еко-інновації – це інновації, що ведуть до 

екологічно ефективних технологій. Під еко-технологією вважають 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1
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технології, які прямо чи опосередковано покращують стан 

навколишнього середовища та включають в себе технології для 

обмеження забруднення, екологічно чисту продукцію і виробничі 

процеси, ефективніше управління ресурсами та технологічні системи 

для зменшення впливу на навколишнє середовище [5].  

 

 
Рис. 1Місце кормів з відходів харчової промисловості у системі 

виробництва кормів 

Джерело: власні дослідження. 
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Екологічні інновації Андрєєва Н. вважає кінцевим результатом 

діяльності щодо створення і використання екологічно орієнтованих 

нововведень, реалізованих у вигляді вдосконалених або нових 

екологічних товарів (виробів або послуг), технологій їх виробництва, 

методів управління на всіх стадіях виробництва і збуту товарів, які 

сприяють розвитку і підвищенню соціально-економічної ефективності 

функціонування підприємств, забезпечення ресурсо-екологічної 

безпеки та охорони навколишнього середовища [6]. Савчук О. та 

Яворська Н. дослідили, що еко-інновацї – це виробництво, асиміляція 

або експлуатація продукту, процесу виробництва, обслуговування, 

управління або бізнес-методу, що є новими для підприємства, і 

внаслідок чого впродовж всього свого життєвого циклу скорочується 

екологічний ризик, забруднення та інші негативні наслідки 

використання ресурсів, порівняно з відповідними альтернативами [7. 

с.107]. Еко-інновації з відходів харчової промисловості - це 

новостворені або вдосконалені конкурентоздатні технології та 

отримані на їхній основі нові харчові продукти, що істотно 

поліпшують структуру та якість харчової продукції які не завдають 

шкоди природньому середовищі та позитивно впливають на стан 

здоров'я споживачів. Впровадження еко- інновацій у харчовій 

промисловості є пріоритетним завданням, оскільки від його вирішення 

залежать конкурентоспроможність вітчизняних продовольчих товарів 

на світовому і національному продовольчих ринках, міжнародне 

визнання і підтримання на перспективу іміджу країни як надійного 

експортера якісних і безпечних харчових продуктів та інтеграції з ЄС. 

Політика країн Європейського Союзу у сфері еко-інновацій 

супроводжується низкою заходів в рамках програми СІР (підтримка 

енергоефективності та еко-інновацій) Європейської Комісії, а також 

майже в усіх напрямах діяльності структурних фондів (табл.1). Згідно 

з даними банку HSBC, загальний обсяг коштів на здійснення 

комплексу заходів зі стимулювання розвитку еко- інновацій та 

екологічно чистої промисловості складає близько половини трильйона 

доларів [8, с.39]. 

Споживачі зацікавлені в розвитку екополітики задля насичення 

ринку екологічно чистою продукцією та покращення стану довкілля. За 

визначенням міжнародної організації GEN (Global Ecolabelling Network, 

Глобальна Мережа Екологічного Маркування), екологічно чистою 

вважається продукція, яка протягом усього життєвого циклу не завдає 

шкоди здоров'ю людини ти навколишнього природного середовища. 

Екологічно чисті продукти пов'язані з безпекою їх вживання, а органічні 

продукти — також і з оздоровчими властивостями. 
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Таблиця 1 

Комплекс заходів  країн  ЄС у сфері еко-інновацій 

 

Вид Заходи 

 

Ринкові інструменти 

Фіскальні заходи (наприклад, податок на 

енергоресурси, податок на використовувані 

ресурси, податок на викиди вуглецю, податкові 

пільги на НДДКР). Системи торгівлі квотами на 

викиди 

Нормативні та регулятивні 

інструменти 

Стандарти і нормативи в енергетиці (у тому 

числі технічні норми, вимоги щодо 

енергозбереження) Дозволи і заборони. Правила 

землекористування.Системи управління 

екосистемами, застосування еко-маркування та 

інших інструментів "м'якої" стандартизації 

Підтримка інноваційної 

діяльності 

Фінансові схеми (позики і кредити). Субсидії 

(наприклад, субсидування поновлюваних джерел 

енергії).Фонди венчурного капіталу. Програми 

бізнес-інкубаторів. Консалтингові бізнес-

послуги. Еко-кластери (пов'язані з розробкою 

еко-інновацій та наданням підтримки в реалізації 

еко-інноваційних рішень в існуючих кластерах) 

Зміцнення потенціалу та 

обмін досвідом 

Професійна підготовка (зміцнення потенціалу 

підприємств з питань екологічної ефективності). 

Внесення змін у навчальні програми 

Стратегічне планування 

Перспективні оцінки (форсайт) наслідків зміни 

клімату 

Територіальне стратегічне планування 

Джерело: узагальнено автором на основі [9]. 

 

Підприємства аграрного сектору економіки мають 

невикористаний конкурентний потенціал на ринках ЄС і зацікавлені в 

розвитку співпраці з Євросоюзом, зокрема, щодо запровадження 

європейських технологій виробництва і переробки 

сільськогосподарської продукції з відходів харчової промисловості; 

впровадження інноваційних технологій у виробництво; постачання на 

європейський ринок високоякісних продуктів харчування тваринного 

походження; створення спільних підприємств по переробці 

сільськогосподарської сировини тощо. Для України в контексті 

зростання ефективності спільної аграрної політики Євросоюзу все 

більшої актуальності набуває вирішення проблем відповідності 

стандартів безпеки та якості продуктів харчування вимогам СОТ та їх 

гармонізація із законами, нормативами й стандартами ЄС, адже країни 

Європейського союзу є основними ринками збуту органічної продукції 
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і для асоціації з ЄС, дуже важливим і необхідним є діяльність 

підприємств направленої на підтримку ініціатив та заходів щодо 

розвитку екологічно чистих інновацій в Україні. Українським 

виробникам органічної продукції необхідно дотримуватись практик та 

іноземного досвіду реалізації й просування різноманітної органічної 

продукції на українському ринку. В Україні в 2005 році для сприяння 

розвитку органічної продукції створено Федерацію органічного руху, 

метою якої є об‘єднання зусиль виробників, наукових та учбових 

закладів, переробних й інших підприємств зацікавлених у виробництві 

і поширенні здорової, безпечної для споживачів продукції, при 

вирощуванні та переробці якої, враховувалось дбайливе ставлення до 

землі, дюдей та до природи. Запровадження еко-інновацій сприятиме 

не тільки збереженню довкілля, але й розвитку внутрішнього та 

експортного ринку органічних продуктів. 
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РОЗВИТОК РИНКУ ОРГАНІЧНИХ ОВОЧІВ 

 

В.А. Лутак, аспірант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Значення овочів у харчуванні людини неможливо переоцінити, 

так як вони сприяють збереженню здоров‘я і підтримання довголіття. 

Особливо корисними вважаються свіжі овочі. Завдяки тому, що овочі 

якісно відрізняються від інших продуктів харчування, вони отримали 

визнання у лікарів-гастроентерологів і дієтологів. Наприклад, овочі, на 

відміну від фруктів, містять мало простих кислот і цукрів. Тому при 

вживанні їх в сирому вигляді не перевантажується травний тракт, і не 

виявляється негативний вплив на зубну емаль. 

Основна відмінність овочів від риби або продуктів 

тваринництва в тому, що вони практично не містять жирів. Ні в 

зелених частинах рослин, ні в коренеплодах жирних кислот і масел 

майже не зберігається, саме тому харчування овочами включається в 

будь-дієтичний або лікувальний раціон, причому майже в необмеженій 

кількості. Хоча всі овочі відрізняються один від одного за своїми 

характеристиками та якостями, у них є спільні корисні для організму 

людини властивості. Саме завдяки ним значення овочів у харчуванні 

так велике [1].  

В сучасних умовах екологічної кризи та ризику забруднення 

продуктів харчування залишками мінеральних добрив, пестицидів, 

різних хімікатів особливого значення набуває питання розвитку ринку 

органічних овочів. Часто виникає питання, що краще купувати: 

органічні овочі чи такі ж, на перший погляд, конвенційні традиційні 

овочі. І ті, й інші мають схожий вигляд, містять вітаміни, клітковину, 

не містять жиру та холестерину. Проте конвенційні овочі коштують 

дешевше. Цей факт є більш прийнятним для середньостатистичних 

сімей. Проте органічні овочі мають маркування «сертифікований 

органічний продукт». Чи означає це, що органічні овочі є кращими, 

безпечнішими і більш поживними? Чому ж тоді споживач повинен 
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дбати про аграрні технології, коли, наприклад, органічно вирощений 

зелений перець та конвенційний мають однаковий вигляд? 

Як зазначають фахівці у сфері органіки, існує чимало факторів, 

які мають вплинути на вибір – чи варто купувати органічні овочі? [2] 

Такими факторами є: 

Поживність. Переважна більшість досліджень органічних 

продуктів доводить їх перевагу над конвенційними. По-перше, вони не 

містять небезпечних пестицидів та хімічних речовин. У конвенційних 

овочах є загалом залишки більше, ніж 20 видів пестицидів. По-друге, 

вони містять набагато більше вітамінів, мінералів та клітковини, а 

також набагато довше зберігають свої поживні властивості. По-третє, 

органічні овочі смакують набагато краще! 

Якість і зовнішній вигляд. Різниця полягає у методах 

вирощування та обробці. Купуючи органічні овочі, споживач 

підтримує природні методи землекористування, завдяки яким не 

забруднюється ґрунт і не знищується гумус, на відміну від 

використання інтенсивних технологій. Не застосовуються і синтетичні 

пестициди та гербіциди, які вбивають корисні мікроби та залишають 

токсичні речовини у продуктах харчування, а також порушують 

природну екосистему. 

Можна помітити, що органічні овочі швидше псуються, 

оскільки вони не містять консервантів і не обробляються воском для 

тривалого зберігання. Органічні овочі мають також недосконалий 

зовнішній вигляд – вони можуть мати неправильну форму, менший 

розмір та варіювання кольору. 

Вміст пестицидів. Коли конвенційні фермери розприскують 

пестициди, їхні залишки накопичуються у кінцевій продукції. Тому 

варто купувати органічні овочі для зменшення впливу цих речовин на 

організм. 

Захист навколишнього середовища. Оскільки при органічному 

господарюванні не використовуються різні хімічно-синтезовані 

небезпечні й отруйні речовини, органічні овочі роблять свій внесок у 

збереження та захист природного середовища: зменшують 

забруднення ґрунтів та водних ресурсів. 

Вартість. Органічні продукти мають вищу ціну, ніж 

конвенційні. Підвищення цін зумовлено більш дорогими методами 

ведення сільського господарства, жорсткими умовами інспекції та 

сертифікації продукції, високою трудомісткістю праці, що означає 

кращу якість і безпеку продуктів харчування.  

Смак. Смак та природний аромат є ще однією перевагою 

органічних овочів, вирощених на «живій» землі. Смак є результатом 
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комбінування багатьох різних молекул. Здорова, «жива» земля 

забезпечує сталу та більш насичену комбінацію молекул, які беруть 

участь у формуванні смаку певного продукту.  

Таким чином, вагомими причинами, чому необхідно купувати 

органічні овочі, є: органічні овочі вирощуються з дотриманням 

суворих органічних стандартів; органічні овочі мають неперевершений 

природний аромат і смак; органічні овочі є більш безпечними для 

здоров‘я; органічне виробництво відновлює родючість ґрунту; 

органічне виробництво працює у гармонії з природою; органічне 

виробництво намагається зберегти біорізноманіття; органічне 

виробництво дбає про здоров‘я населення. 

Проте можливості вітчизняного споживача придбати органічні 

овочі наразі досить обмежені. Причиною цього є низький обсяг їх 

виробництва, зокрема внаслідок відсутності будь-якої державної 

підтримки виробників органіки. В умовах України господарству, яке 

вирішило спеціалізуватися на вирощуванні органічних овочів і 

фруктів, буде досить важко пережити перехідний період, адже 

державних дотацій для органічних виробників немає. 

Рентабельність органічного бізнесу в світі залежить від рівня 

державної підтримки. Оскільки програми підтримки органічного 

землеробства потрапляють у так званий зелений ящик (green box) за 

правилами СОТ, вони не підлягають будь-яким обмеженням. У 

багатьох країнах фермери отримують дотації від держави протягом 

трьох років перехідного періоду й після його закінчення. Скажімо, у 

Швейцарії фермер одержує до 1000 дол. на кожен гектар за те, що 

займається біологічним землеробством. ЄС вигідно, щоб фермери 

вирощували органічну продукцію, – це зменшує пропозицію 

продовольства й розв‘язує проблему перевиробництва, стимулює 

загальне зростання цін на продукти харчування, тобто зменшує 

залежність звичайних фермерів від дотацій. 

Тому обов‘язковою умовою розвитку вітчизняного ринку 

органічної продукції загалом та органічних овочів зокрема є 

формування та реалізація загальнодержавної і регіональної політики 

підтримки органічного виробництва. Така політика має включати 

упорядкування нормативного регулювання розвитку органічного 

виробництва; фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку; 

інформаційне забезпечення розвитку органічного виробництва; 

формування інфраструктури підтримки розвитку органічного 

виробництва; проведення наукових досліджень та підвищення 

кваліфікації кадрів для сфери органічного виробництва. 
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Формуванню стратегічної карти бізнесу як елементу процесу 

цілепокладання компанії передує розробка та обґрунтування ініціації 

стартапу, аналітика внутрішнього і зовнішнього середовища компанії, 

а також ідентифікація пріоритетів її розвитку. Похідними стратегічної 

карти бізнесу є програми досягнення зазначеного рівня розвитку 

компанії, декомпозиція задач на рівні керівників підрозділів, 

формування підсумкових бюджетів і балансування бюджетів, планів, 

цілей. Стратегічна карта як інструмент візуалізації планування 

діяльності організації на період не менше року відображає заходи, а 

також базові показники щодо розвитку персоналу, внутрішніх бізнес-

процесів, клієнтів і фінансів. 

У контексті розгляду проблематики конкурентної стратегії 

компанії крізь призму теорії «маркетингових війн» [3] серед 

методичних підходів до розробки стратегічної карти найбільш 

релевантним представляється концептуальне визначення стратегічних 

цілей щодо визначених категорій в рамках ідентифікації ключових 

факторів успіху компанії на цільовому ринку. Зазначений підхід надає 

можливість розкрити зміст структурно-процесних змін в компанії, 

показати вектор розвитку в смисловому форматі більш рельєфно, ніж 

показник як вимірювач, а також максимально точно перетворити 

установки акціонерів в багатовекторний комплекс цілей розвитку 

організації. При цьому необхідно максимально візуалізувати 

взаємозв‘язки між стратегічними цілями зважаючи на їх недостатню 

очевидність. 

Побудова стратегічної карти для компанії «Органік Мілк» –

вітчизняного лідера органічного виробництва молокопродукції – як 
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інтерфейсу конкурентної стратегії об‘єктивно зумовлюється 

особливостями екзо- і ендогенних факторів формування бізнес-

процесів, ключовими детермінантами при цьому розглядаються 

1) сутнісні характеристики операційної сфери підприємства 

(виробництво органічної продукції глибокої переробки), 2) стадія 

життєвого циклу компанії, а також 3) структурні складові цільового 

ринку (ринок молочних продуктів). Обґрунтування конкурентної 

стратегії методологічно будується на концепції М. Портера, яка дає 

змогу ідентифікувати позицію компанії щодо кон‘юнктури цільового 

ринку за рахунок аналізу сильних і слабких сторін організації в 

контексті впливу п‘яти ринкових сил, а саме: покупця, постачальників, 

власне конкурентів, товарів-субститутів і контактних аудиторій. 

Екстраполяцію даної концепції щодо аналізованого підприємства 

наведено далі. 

Компанія «Органік Мілк» як «піонер» вітчизняного ринку 

органічної молочної продукції, що здійснює свою діяльність в рамках 

продуктового ланцюжка від виробництва сировини до просування на 

ринку продукції глибокої переробки, є стартапом в цій сфері, які 

перебувають на стадії запуску. Формат стартапу визначає такі ключові 

характеристики діяльності організації, як відсутність прихильності до 

агресивних маркетингових кампаній і піар-методів, спрямованих на 

стрімке завоювання ринкової влади. Наведена теза є справедливою для 

сфери виробництва органічної продукції та посилюється її 

специфікою, яка проявляється в актуальності формування культури 

споживання органічних продуктів харчування як безпечної 

альтернативи традиційним продуктам, що передбачає застосування 

комунікативних технологій. Крім того, найважливішою стартап-

характеристикою є інноваційність і перспективність продукту, яка 

передбачає якісно нову ринкову пропозицію, що створює об'єктивні 

передумови для диференціації компанії на ринку. Аналіз бізнес-

середовища з метою ідентифікації точок диференціації аналізованого 

підприємства і розробки його конкурентної стратегії представляється 

доцільним здійснювати, прийнявши за точку відліку особливості 

сприйняття споживачами молочних продуктів як таких, сприйняття 

споживачами існуючих нині ринкових пропозицій, сегменти і фактори 

переключення уваги споживачів та зміни їх купівельних преференцій. 

Маркерними параметрами для покупців (споживачів) молочних 

продуктів як категорії представляються: користь для здоров‘я (та/або 

відсутність негативного впливу) – відсутність будь-яких добавок, в т.ч. 

синтетичних, щадна технологія обробки, природна жирність; безпеку 

споживання – замкнутий цикл виробництва за рахунок власної 
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сировинної бази, безконтактне доїння, умови зберігання та 

транспортування; жорсткий контроль відповідності якості – перевірка 

якості за версією національних і міжнародних (європейських) систем 

якості, актуальні результати яких знаходяться у вільному доступі для 

цільових споживачів; смакові властивості – приємний смак, 

насамперед, відсутність специфічного присмаку і запаху; оформлення 

пляшки в естетиці «раціоналізованої емоції», що мимоволі привертає 

увагу і викликає зацікавленість цільової аудиторії. 

У цьому контексті споживач при виборі молочних продуктів 

орієнтується на склад продукту, жирність, термін зберігання, 

естетичність упаковки. Найважливішим є натуральність молока, що 

забезпечує користь і безпеку для здоров‘я, що підтверджено 

максимальною відкритістю виробника (створюються можливості за 

рахунок використання інтернет-ресурсу переконатися в декларованої 

виробником натуральності). Показником «справжності» молока є 

можливість подальшого використання в приготуванні похідних 

кисломолочних продуктів (кефір, закваска, сир і т.д.). 

Як доказ «органічності» сприймається європейська сертифікація 

відповідності технології органічного виробництва молока, яка 

передбачає 1) підтвердження екологічних характеристик земельних 

ресурсів як відправна точка формування всього харчового ланцюжка; 

2) жорсткий контроль якісних і кількісних параметрів 

високопродуктивного стада і умов утримання тварин, насамперед їх 

ветеринарне обслуговування – відсутність продуктів лікування тварин 

антибіотиками в молоці. Крім того, важливим є технологічно 

інноваційна (м‘яка пастеризація), що дозволяє зберегти природність 

продукту. Індикативно доказами можуть бути відносно нетривалий 

термін зберігання, непромисловий регіон локалізації виробництва, он-

лайн результати лабораторних аналізів якості партії продукції, 

віртуальні екскурсії на ферму і наявність в структурі компанії 

переробного підприємства. 

Рівень диференціації молочних продуктів як категорії значною 

мірою визначається наявністю у організації такого нематеріального 

активу, як бренд. Ядром концептуальної розробки брендування 

органічних молочних продуктів компанії «Органік Мілк» 

розглядається унікальність продуктового ланцюжка «екологічно чисті 

і якісні в аграрному відношенні ґрунти – науково обґрунтована 

сівозміна – збалансований екораціон харчування високопродуктивного 

стада в умовах природного побутового і ветеринарного 

обслуговування – безпечна процедура збору молока – м‘яка (щадна) 

технологія переробки органічної сировини – жорсткий контроль 



 528 

відповідності виробничих процесів технологічними параметрами на 

всіх стадіях забезпечує споживачеві ключову цінність – здоров‘я в 

довгостроковій перспективі». Інноваційність в даному випадку полягає 

в технологіях, що забезпечують органічну природу молокопродукції на 

всіх етапах її виробництва. 

З огляду на той факт, що нині ринок органічних молочних 

продуктів перебуває на етапі становлення і є слабо структурованим, 

необхідно класифікувати конкурентів як прямих і опосередкованих. 

Ринкова пропозиція прямих конкурентів полягає у сертифікованій 

органічній молочній продукції. Пропозиція опосередкованих 

конкурентів, відповідно, формується за рахунок квазіорганіки (такі 

учасники ринку, як правило, використовують стратегію «ринкової 

мімікрії» за допомогою комунікативних інструментів, спрямованих на 

експлуатацію ідеї органічності як мейнстріму), а також псевдоорганіки 

(молочні продукти особистих селянських господарств). У розрізі 

зазначених ринкових пропозицій споживач вирізняє продукцію 

виробників, що позиціонуються як лідери за параметрами якості 

продукції, і «фермерського» продукту за характеристиками і ситуацією 

споживання. Так, скляна тара сигналізує про певний формат продукції 

(поєднання натуральності та статусності). Як свідчать результати 

дослідження фокус-груп, сприйняття фермерського продукту 

трансформується або в негативне через асоціації із занепадом 

сільського господарства (відповідно неможливість абсолютної гарантії 

якості та безпеки молокопродукції, що об‘єктивно визначає ціновий 

сегмент), або в позитивне через асоціації з невеликою, як правило, 

сімейної фермою, що забезпечує належні умови утримання тварин (як 

наслідок – якість продукту, при цьому такий виробник не може 

досягти промислових обсягів виробництва і переробки 

молокопродукції). В якості виробників органічного молока споживачі 

сприймають 1) сільські домогосподарства з поправкою на відсутність 

будь-яких гарантій якості і безпеки продукції, крім як особисті 

контакти, 2) еко-ферми (збігається по суті з позитивним варіантом 

фермерського продукту), 3) «ідеальна» (існування якої, на думку 

споживача, дуже очікувано і затребуване, але водночас вимагає 

підтвердження реального існування) вертикально інтегрована ферма 

(виробництво + переробка молока), яка забезпечить гарантовану 

«суперякість». Важливо відзначити, що бізнес-концепція, стандарти 

технологічних процесів і параметри кінцевого продукту компанії 

«Органік Мілк» максимально наближені до оптимального, з точки зору 

споживача, варіанту виробника молочної продукції, що свідчить про 

значні конкурентні переваги компанії. Передбачається, що ситуація 
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споживання буде еволюціонувати уздовж вектору підвищення 

добробуту споживача і усвідомлення необхідності піклується про 

здоров‘я з орієнтацією на довгострокову перспективу. 

Аналіз механізму переключення вибору цільових споживачів 

більше рельєфно позначає можливі точки диференціації. Щодо 

органічної молокопродукції, то «переключення» можливі з варіанту 

 т.з. домашнього молока за умови адекватного співвідношення ризиків 

споживання псевдоорганіки і різниці в ціні на реальну органіку і 

псевдоорганіку. Крім того, умови купівельної логістики (час, місце, 

фізичний доступ до продукту) реальної органіки є більш 

цивілізованими, зручними і менш витратними відносно 

псевдоорганіки. Переключення з групи «продукція в склі» можливі за 

умови аргументації нового рівня якості молока (зокрема, користі, 

безпеки). Переключення інших груп споживачів буде здійснюватися в 

міру популяризації (пропаганди) ідеї здорового харчування як 

запоруки здоров‘я на основі органічних продуктів або внаслідок 

інформування за рахунок інструментів вірусного маркетингу. 

Таким чином, систематизація основних інструментів 

формування конкурентної стратегії дає можливість визначити 

структурний профіль аналізованої компанії: 

 ключові фактори успіху -– наявність власної сировинної 

бази, багатоканальна дистрибуція, комунікації, що формують попит на 

органічну продукцію, моніторинг параметрів споживчого попиту; 

 становище на ринку відносно конкурентів – 

дуалістичність позицій щодо прямих конкурентів (лідерські позиції) і 

непрямих («нішер»); 

 сильні сторони – вертикально інтегрована структура, 

сертифікація всього циклу органічного виробництва, сучасна 

матеріально-технічна і технологічна база; 

 слабкі сторони – відносно обмежені ресурси, формування 

бренду знаходиться на початковому етапі; 

 точки диференціації (транслюються через товарну 

пропозицію) – смак (природний смак молочних продуктів), безпека 

(безпека споживання і виробництва), eco-friendly (екологічна 

дружність); 

 ключові компетенції – внутрішні (науковий супровід, 

наявність ефективних бізнес-процесів, зокрема, планування, 

бюджетування, мотивація персоналу, а також оволодіння унікальним 

для вітчизняного ринку каскадом технологій виробництва органічної 

продукції глибокої переробки), зовнішні (налагоджені канали збуту, 

здатність забезпечити залучення необхідних фінансових ресурсів, 
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участь у формуванні інституційного середовища), динамічні 

спроможності (адаптивність за рахунок відносно невеликого розміру 

бізнесу, високий інноваційний потенціал, менеджмент знань). 

Стратегія розвитку компанії, націлена на підвищення 

ефективності функціонування на ринку, розглядається як набір 

заходів, спрямованих на посилення ключових компетенцій, розвиток 

динамічних здібностей і нейтралізацію слабких сторін діяльності 

підприємства. З урахуванням особливостей ринку органічної 

молокопродукції в сучасному його стані як релевантною щодо 

кон'юнктури цільового ринку в системі координат, детермінованою 

концепцією «маркетингових війн», представляється стратегія 

флангової атаки. 

По-перше, компанія «Органік Мілк» не пропонує принципово 

нового товару, абсолютно невідомого ринку, проте, в ринковому 

пропозиції присутня новизна і ексклюзивність. По-друге, суттєві якісні 

відмінності органічних молочних продуктів від традиційних дають 

можливість позиціонування їх в якості нової товарної категорії. По-

третє, стратегія флангової атаки передбачає порівняно невеликі 

ресурсні витрати, що є значущим для невеликої компанії. І по-

четверте, нетривіальність флангових маневрів організації в сфері 

дистрибуції, комунікації звужують можливості для дій у відповідь 

лідерів ринку. 

Перспективними для «Органік Мілк» розглядається модифікації 

запропонованої стратегії, а саме: флангова атака низькою ціною 

(передбачається використовувати «преміальну» цінову стратегію, 

оскільки ціна споживання органічної продукції «Органік Мілк» не 

перевищуватиме 30% щодо традиційних молокопродуктів, водночас 

різниця в ціні на органічну і неорганічну продукцію в інших 

категоріях досягає 2-2,5 разів); флангова атака розподілом 

(передбачається побудова додатково до використовуваних каналах 

збуту – супермаркети, спеціалізовані магазини, інтернет-магазини, 

фірмові мережі – рекрутингового підходу до дистрибуції, який, з 

одного боку, гармоніює з інноваційністю бізнесу і підсилює таким 

чином комунікацію, з іншого, – дає можливість збільшити маржу за 

рахунок вертикального зростання). 

Формалізація запропонованої стратегії у вигляді стратегічної 

карти сприяє конкретизації операційної складової стратегічного 

зростання підприємства за рахунок розробки ієрархічної системи 

інструментарію (заходів та базових показників) розвитку персоналу, 

внутрішніх бізнес-процесів, клієнтів і фінансів. 
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БРЕНДУ  

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

ТРУДОВОЇ ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ БРЕНДУ 

 

Е.С. Нігматова, аспірант кафедри менеджменту і права  

Луганського національного аграрного університету (м. Харків) 

 

У даних тезах пропонується аналіз дискусії сучасних теоретиків 

трудової теорії вартості бренду, а саме Крістіана Фукса, Адама 

Арвідссона та Едварда Комора, а також можливі імплікації цієї 

дискусії для визначення вартості бренду органічної продукції. 

В процесі формування трудової теорії вартості бренду 

А. Арвідссон у пізніших роботах зіткнувся з проблемою вимірювання 

вартості бренду. Справа в тому, що, на його думку, вартість бренду 

формується в результаті афективної, етичної діяльності споживачів 

пов‘язаної із створенням спільних смислів, значень бренду. Діяльність 

споживачів, на його думку, вільна від примусу та відчуження, що 

притаманні умовам праці робочого при капіталізмі. Споживачі 

автономні в своїй творчості, створюючи суспільні відносини та ін. 

Отже, стверджує А. Арвідссон, діяльність споживачів не є працею і не 

вимірюється суспільно необхідним робочим часом. Вартість 

видобувається брендами на фінансових ринках відповідно до їх 

здатності організовувати маси споживачів за допомогою 

харизматично-дружніх відносин на спеціально створених просторах-

платформах взаємодії [2, c. 383; 3, c. 147; 4, с. 13]. 

К. Фукс відповів на положення А. Арвідссона наступним чином: 1) 

діяльність споживачів, які створюють контент, афекти, «лайкі», суспільні 

відносини, мережі та ін., є працею (вона не оплачується, створює вартість) 

та організована у часі й просторі, тому, наприклад, час, проведений 

http://www.fibl.org/1636-organic-world-2014.pdf%5d
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користувачем у «Facebook» є продуктивним робочим часом (тому що цей 

час продається рекламодавцям, які купують соціодемографічну 

інформацію користувачів, а також час розміщення їх реклами на сторінках 

користувачів), тобто, споживачі експлуатуються безмежно [7, с. 116]; 2) 

А. Арвідссон замінює поняття накопичення капіталу, матеріалістичне 

розуміння вартості та праці суб'єктивістськими, ідеалістичними, 

моральними уявленнями [7, c. 116]; 3) праця користувачів «Facebook» є 

еквівалентом праці на транспорті, про яку писав Карл Маркс, тобто, 

користувачі транспортують споживчу вартість до самих себе, 

повідомляючи і поширюючи рекламні ідеї в Інтернеті, це, одним словом, 

праця комунікації [7, с. 118; 6, c. 59-60]. Таким чином, К. Фукс 

намагається показати ефективність трудової теорії вартості в контексті 

виміру вартості бренду. 

В дану дискусію включився Е. Комор, критикуючи положення 

як К. Фукса так і А. Арвідссона наступним чином: 1) Фукс а) не 

враховує, що вартість не може існувати без вираження у грошах, 

б) якщо весь робочий час є часом експлуатації , тоді ключова категорія 

К. Маркса - суспільно необхідний робочий час не враховується, 

неможливо виділити класи, б) в такому випадку, незрозуміло як 

відтворюється робоча сила, якщо вона не здійснює необхідної праці 

для відтворення вартості свого існування; в) К. Фукс не враховує 

поняття конкретної та абстрактної праці г) звертає увагу тільки на 

темпоральний вимір експлуатації; в) К. Фукс не відрізняє продуктивну 

працю та її експлуатацію від непродуктивної конкретної праці; 

2) А. Арвідссон замінює теорію К. Маркса інтерсуб'єктивності 

конвенціалізмом [5, c. 14, 16, 18]. 

Отже, трудова теорія вартості бренду, намагаючись вирішити 

проблему вимірювання вартості бренду, зіткнулась з питанням про 

визначення праці, організації праці споживачів, їх статусу та ін. Якщо 

споживач працює, тоді його праця - за марксовою логікою - повинна 

поділятися на необхідну та прибавочну, конкретну та абстрактну, вона 

повинна мати кількісну визначеність (простір-час) та виражатися в 

продажі робочої сили, грошовому еквіваленті вартості для її 

відтворення, а також здійснюватися під управлінням капіталіста. 

Тепер з‘ясуємо можливості імплікації проблем сучасної 

трудової теорії вартості бренду для вимірювання вартості бренду 

органічної продукції. Торкнемося першого проблемного пункту: 

необхідна та прибавочна праця споживача. Отже, загальним місцем у 

дослідженнях споживача бренду органічної продукції є твердження 

про те, що мотивами його купівельної поведінки є впевненість у тому, 

що органічна продукція благотворно впливає на людський організм, 
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володіє більш приємним смаком, зберігає здоров‘я людини; іншими 

мотивами є слідування екологічно орієнтованому способу життя, 

ціннісного ставлення до природи, тваринам та ін., переконаність в 

тому, що споживання органічної продукції є фактором збереження 

навколишнього середовища. Таким чином, бренд органічної продукції 

створює поле праці, яке має наступні характеристики: споживач вміє 

відрізняти традиційну їжу від органічної (сертифікації, етикетки та 

ін.), споживач розділяє органічні цінності і повідомляє своєю 

споживчою поведінкою такі цінності іншим; отже, бренд органічної 

продукції – це форма капіталу, що експлуатує чужу працю споживачів, 

які опредмечують ціннісне ставлення до природи і до самих себе як її 

частини. Таким чином, праця по декодуванню споживчої вартості 

включає фактори знання, моралі та комунікації. Потрібно припустити, 

що здійснюючи цю працю, споживач виробляє вартість життєвих 

засобів, необхідних йому для відтворення своєї робочої сили. Однак, 

на відміну від абстрактно-соціальної форми такої необхідної праці, він 

отримує конкретно-соціальну його форму: він отримує смисли та 

цінності, які він може практикувати та повідомляти іншим. Тобто, 

необхідна праця виражається в «натуральній» формі. Але звідки ми 

впевнені, що він тут створює вартість? Якщо під вартістю розуміти 

суспільно-необхідний час на виробництво даного товару, тоді потрібно 

думати, що споживач здійснює не тільки конкретну працю 

(розбирається в етикетках, опредмечує своїм життям ціннісне 

ставлення до природи, повідомляє про бренди органічної продукції 

іншим людям), але і абстрактну працю (тобто, витрату кількості праці 

як такої). Мірою абстрактної праці є розвиток продуктивної сили 

праці: чим продуктивніше праця, тим менше часу на виробництво 

товару. В даному випадку, необхідно створити абстракцію споживача 

бренду органічної продукції взагалі, який при даному рівні розвитку 

інформатизації, освіті та комунікації створює не тільки споживчу, а й 

мінову вартість бренду органічного бренду взагалі (така ж необхідна 

абстракція, як і абстракція споживача взагалі). Те, що споживач 

здійснює абстрактну працю, побічно підтверджується виникненням 

форм найманої робочої сили, яка спеціалізується на інформатизації, 

освіті та комунікації (SMM, community manager, SEO); всі ці види 

праці споживач в тій чи іншій формі здійснює на безоплатній основі. 

Але повернемося до необхідної праці. Споживач працює над 

декодуванням споживчої вартості, що забезпечує його життєвими 

засобами в натуральній формі, тобто, смислами та цінностями; 

споживач піклується про своє здоров'я. Коли ж мова йде про те, що в 

процесі забезпечення себе життєвими засобами та турботи про своє 
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здоров‘я включається комунікація й створення більшого числа 

споживачів бренду органічної продукції, то тут мова повинна йти про 

прибавочну вартість, оскільки виконується функція найманої робочої 

сили, але без формального закріплення та грошової компенсації. Це 

ускладнює процес обчислення вартості та прибавочної вартості, який 

передбачає наявність даних про змінний капітал та контролю капіталу 

над часом праці. У першому випадку капітал у формі бренду 

органічної продукції економить на фонді заробітної плати, грошової 

форми життєвих засобів, а в другому випадку, капітал може 

технологічно контролювати відправлення продуктивних форм 

взаємодії споживачів його бренду. 

Тепер звернемося до того, як здійснюється праця споживачів 

бренду органічної продукції в деяких країнах, що розвиваються, в тому 

числі, в Україні і в чому можуть полягати особливості вимірювання 

вартості бренду органічної продукції. Так, в Румунії, в цілому, 

споживачі не вважають за необхідне купувати органічну продукцію і 

не поділяють ціннісного ставлення до природи, на відміну від тих 

румунів, які побували за кордоном, ознайомилися з екологічними 

проблемами, а також мають вагомий дохід; хоча при цьому румуни 

розуміють важливість турботи про власне здоров'я [8, c. 343]. У 

Словенії споживачі розуміють, що органічні фрукти й овочі смачніше, 

здоровіше і мають високу якість [9, c. 65]. В Україні споживачі 

вважають за кращу органічну продукцію в основному через те, що це 

здорова їжа [1, c. 121]. Можна стверджувати, що споживач органічної 

продукції в цих країнах лише частково створює вартість бренду, 

оскільки у нього сформовано ціннісне ставлення тільки до свого 

здоров‘я. В такому випадку декодування споживчої вартості бренду 

органічної продукції відбувається лише частково та не призводить до 

формування постійної комунікації ціннісного ставлення до природи 

(тобто, той момент, що процес виробництва товару сам стає товаром, 

тут ігнорується; органічне сільське господарство продає не тільки 

свою продукцію, але - і в цьому полягає бренд - особливий процес її 

виробництва, в якому реалізується ціннісне ставлення до природи - 

відсутність хімічних прискорювачів росту, насильницького 

перегодовування тварин та ін.). Але при цьому слід зауважити, що 

цілком можливо, що егоїстичні цінності споживачів країн, що 

розвиваються, можуть служити основою для бренду органічної 

продукції, а, отже, і для його вимірювання в майбутньому. Але тоді 

перед майбутніми дослідженнями виникає питання,  як виміряти 

ефективність егоїстичних цінностей споживачів для створення 

вартості бренду органічної продукції. 
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ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В 

КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

В. Печка , здобувач 

Харківський національний аграрний  

університет ім. В.В. Докучаєва 

 

Як відомо, одним із основних принципів забезпечення 

обґрунтованості регулювання земельних відносин є цільове 

використання земель. Віднесення земель до певної категорії і 
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переведення їх з однієї категорії в іншу є важливим фактором 

організації раціонального та екологобезпечного землекористування, 

захисту державою прав на землю. 

Основним завданням охорони і раціонального використання 

земельних ресурсів є збереження і відтворення ґрунтів, їх екологічної 

цінності та природної якості. Вирішення цього завдання має бути 

здійснене за рахунок реалізації таких заходів: поетапне забезпечення 

відновлення екологічно збалансованого співвідношення земельних 

угідь за рахунок зменшення розораності земельного фонду та 

збільшення лісистості території; розроблення науково обґрунтованих 

проектів, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь; створення контурно-меліоративної 

системи території, яка передбачає диференційоване використання 

земель залежно від рельєфу, грунтовоекологічних і 

водоутворювальних умов; здійснення агротехнічних протиерозійних 

заходів із запобігання замулюванню водних джерел продуктами ерозії. 

Тільки планомірне і науково обґрунтоване виконання 

природоохоронних заходів надасть можливість відновити деградовані 

землі і зберегти родючі ґрунти, що сприятиме розвитку галузі [1]. 

Однак, за останні роки необґрунтовані, хаотичні і незаконні 

зміни цільового призначення призвели до зайняття навколо великих 

міст значних площ особливо цінних орних земель під забудову, 

приватизацію лісів під котеджне будівництво.  

За чинним Кодексом зміна цільового призначення трактується 

як самодостатній фактор, що не пов‘язується з передачею, вилученням 

(викупом), наданням земель; створенням природоохоронних та 

історико-культурних об‘єктів. Затвердження проектів землеустрою 

зараз можна трактувати двобічного: або як пов‘язане з наданням і 

вилученням земель, або ж як самостійну дію щодо зміни цільового 

призначення земель [2]. 

Крім цільового  проблеми цільового призначення використання 

земель, існує також проблема дотримання науковообґрунтованої 

структури сівозмін.  

Слід зазначити, що окремі заходи з цього переліку вже 

вживаються. Зокрема, ще у 2010 р. була затверджена постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативів 

оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-

сільськогосподарських регіонах» від 11 лютого 2010 р. № 164 [3]. 

Даною постановою передбачено нормативна структура посівних площ 

для різних природньо-кліматичних зон, зокрема Лісостепу (табл. 1.). 
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Таблиця 1 

Норматив оптимального співвідношення культур  

у сівозмінах в зоні Лісостепу 

 

Культури Питома вага, % 

Зернові та зернобобові 25–95 

Технічні, всього 5–30 

у т. ч. ріпак 3-5 

соняшник 5-9 

Картопля і овоче-баштанні культури 3-5 

Кормові культури, всього 10-75 

у т. ч. багаторічні трави 10-50 

Примітка. Джерело: [Там само]. 

 

Таблиця 2 

Структура посівних  площ в сільськогосподарських підприємствах 

України у 1990-2014 рр. 
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1990 72,4 8,2 9,4 8,2 0,9 0,5 0,5 

2012 46,5 1,7 26,1 17,7 0,0 5,7 2,3 

2013 46,7 0,9 26,4 16,9 0,0 5,2 4,0 

2014 43,0 1,2 28,1 17,3 0,0 6,9 3,4 

Джерело дані Держкомстату України [4] та розрахунки автора. 

 

В даному випадку необхідно звернути увагу на досить широкі 

межі структури посівних площ. Зокрема, питома вага зернових і 

зернобобових може коливатись в межах 25-95%, кормових культур 10- 

75%. З іншого боку досить чітко обмежені межи питомої ваги 

соняшнику (5-9%)  та ріпаку (3-5%). Відтак постає питання як даний 

нормативний документ співвідносить з реальною ситуацією в 

сільськогосподарських підприємствах. Звернимось спочатку до даних 

по державі в цілому (табл. 2). Наведені данні дозволяють зробити 

висновок, що головна зміна яка трапилась на протязі аналізуємого 

періоду пов‘язана з зачиним зменшенням питомої ваги  зернових та 

зернобобових культур (з 72,4 % у 1990 році до 43,0 % у 2014 році) і 

зростанням питомої ваги олійних культур (з 9,4% до 28,1 % 
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відповідно). Також необхідно звернути уваги на зростання питомої 

ваги сої з 0,5 % у 1990 році до 6,9% у 2014 році. Ці зміни, безумовно 

пов‘язані з рівнем доходності виробництва окремих культур. Крім 

того, слід  відмітити, що фактична структура посівних площ суттєво 

відрізняється від нормативної, яка була встановлена вища згаданою 

Постановою Кабінету Міністрів України. Особливо це стосується 

питомої ваги олійних культур, і в першу чергу соняшника.   

Тепер про ситуацію в сільськогосподарських підприємствах 

Харківської  області. В даному випадку ми були вимушені обмежитись 

даним за 2007-2014 рр. (табл. 3.) Крім того, аналіз робився по 

найбільш важливим для даного регіону культурам: зерновим та 

зернобобовим, пшениці озимій, пшениці ярій, кукурудзи на зерно, 

соняшнику, ріпаку озимому, цукровому буряку. 

Таблиця 3 

Структура посівних  площ в сільськогосподарських підприємствах 

Харківської області у 2007-2014 рр. 

 

Культури 2007 2012 2013 2014 

Відхилення 

2014 р. від 

2007 р. (+,-) 

Зернові та 

зернобобові  
73,8 65,9 68,0 64,6 -9,3 

Пшениця озима 34,3 28,2 35,1 28,3 -6,0 

Пшениця яра 1,2 0,4 0,3 0,6 -0,6 

Кукурудза на 

зерно 
13,0 20,5 19,3 18,5 5,5 

Соняшник 21,5 31,5 29,9 33,1 11,5 

Ріпак озимий 0,5 0,8 1,5 0,6 0,1 

Цукровий буряк 4,1 1,8 0,6 1,8 -2,3 

 

Головні тенденції, які необхідно відмітити, стосуються 

зменшення питомої ваги  зернових та зернобобових культур (на 6,0%) 

та зростанням питомої ваги кукурудзи на зерно (на 5,5%) та 

соняшнику (на 11,5%). Остання культура у 2014 році займала вже 

майже третину від посівних площ в Харківській області. Таким чином, 

чітко виділяється тенденція до переорієнтації сільськогосподарських 

підприємств в остання роки на кукурудзу та соняшник. Причини цієї 

тенденції нами будуть висвітлені в наступних розділах.  

 

Література 

1. Літвак О.А. Екологічна оцінка земельних ресурсів підприємств 



 539 

аграрного сектора / О.А. Літвак // Вісник аграрної науки Причорномор‘я. 

– 2013. – Вип. 1. – С. 82-89.   

2. Новаковський Л.Я. Шляхи удосконалення законодавчого 

забезпечення розвитку земельних відносин в Україні / Л.Я. Новаковський 

// Збірник матеріалів одинадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу 

вчених економістів-аграрників, 26-27 лютого 2009 року, м. Київ. – К: 

2009. – С. 26-32.  

3. Про затвердження нормативів  оптимального співвідношення 

культур у сівозмінах  в різних природно-сільськогосподарських регіонах. 

Постанова Кабінету Міністрів України № 164 від 11 лютого 2010 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/164-2010-%D0%BF – Назва з тит. 

екрана.  

4. Рослинництво України: стат. зб. за 2014 рік / за ред. О.М. 

Прокопенко. – К., 2015. – 180 с. 

 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ 

ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Ю.В. Прудніков, аспірант 

 Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Локальні ринки сільськогосподарської продукції являють собою 

специфічні утворення, в межах яких укладаються реальні угоди між 

конкретними учасниками. На відміну від абстрактних понять, таких як 

галузевий чи глобальний ринок, локальний ринок характеризується не 

тільки усталеними формами взаємовідносин між покупцями і 

продавцями, але і певним соціальним капіталом учасників, відносно 

вищим рівнем довіри, і, відповідно, меншим рівнем ризику 

невиконання чи несумлінного виконання контрактів. Будучи більш 

інституціоналізованими (т.т. менш непередбачуваними), локальні 

ринки дозволяють мінімізувати не тільки транспортні витрати 

(оскільки пункти укладання угод розташовуються у відносній 

близькості до виробників сільськогосподарської продукції), але і 

трансакційні витрати, що зумовлене більшою інформаційною 

відкритістю внутрішнього ринкового середовища. 

В контексті розвитку органічного виробництва саме локальні 

ринки мають відігравати провідну роль. Враховуючи той факт, що 

органічне виробництво переважно розвивається на підприємствах 

невеликого розміру і є досить витратним, чинник економії витрат 
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(транспортних, трансакційних, інших) перетворюється на надзвичайно 

важливий компонент конкурентоспроможності господарств.  

Саме тому формування та ефективне функціонування мережі 

локальних ринків має забезпечити позитивний поштовх для розвитку 

органічного виробництва дрібними сільськогосподарськими 

підприємствами, зростання конкурентоспроможності підприємств 

галузі, рівня зайнятості в сільській місцевості та рівня продовольчої 

безпеки в країні. Крім того, локальні ринки, завдяки пріоритету 

персональної взаємодії учасників угод, дозволяють подолати 

інформаційну асиметрію у відносинах між продавцем і покупцем, що 

гарантує отримання продавцем справедливої ціни. В свою чергу, такі 

покупці як дитячі садочки, лікарні та інші освітні та оздоровчі заклади, 

гарантовано отримують якісну продукцію.  

Персональна взаємодія учасників на локальних ринках також 

сприяє формуванню усталених довгострокових контрактів між 

виробниками та споживачами, що дозволяє розглядати ринки як певні 

кластери, що знижують ризики не тільки у сфері реалізації 

сільськогосподарської продукції, але і сприяють оптимізації 

виробничих програм сільськогосподарських підприємств. 

Поряд з усіма зазначеними позитивними моментами, локальні 

ринки сільськогосподарської продукції також мають і недоліки, 

зокрема, недосконалу конкуренцію внаслідок формування 

монопольних бар‘єрів, обмеження допуску на ринок продавців чи 

покупців з низьким рівнем соціального капіталу, слабкий 

інформаційний зв'язок та негнучку реакцію на зміни зовнішнього 

ринкового середовища. На нашу думку, подолання зазначених 

недоліків має відбуватися завдяки більш інтенсивному 

інформаційному середовищу у поєднанні з державною підтримкою 

розбудови ринкової інфраструктури.  

Серед заходів інформаційного характеру варто зосередитися, 

по-перше, на запровадженні вимоги обов‘язкового розкриття в мережі 

Інтернет актуальної інформації про цінові, якісні та кількісні 

параметри функціонування ринкового майданчика, на якому 

організовано реалізується сільськогосподарська продукція. Це означає, 

що кожний суб‘єкт підприємницької діяльності, який організовує 

реалізацію сільськогосподарської продукції і отримує для цього певну 

земельну ділянку з комунальної власності, має відкрити та регулярно 

обслуговувати інтернет-сторінку, на якій відображатиме актуальну 

інформацію про ціни, якісні характеристики сільськогосподарської 

продукції, обсяги її реалізації на ринковому  майданчику. Зауважимо, 

що в такі інтернет-звіти не потрібно включати імпортовану продукцію,  
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а також перероблену сільськогосподарську продукцію, що 

класифікується як продовольство, а лише таку, яка є результатом 

діяльності безпосередніх сільськогосподарських виробників.  

Другим заходом інформаційного характеру, реалізація якого 

сприятиме вдосконаленню локальних ринків, є освітня діяльність. 

Безпосередні виробники сільськогосподарської продукції, їх асоціації, 

організатори ринкових майданчиків, власники об‘єктів ринкової 

інфраструктури потребують додаткової інформації та нових знань про 

існуючі форми ринкової взаємодії, про переваги та ризики 

альтернативних механізмів господарської діяльності, про досвід 

функціонування успішних ринкових кластерів, кооперативів, асоціацій 

товаровиробників тощо. Крім іншого, важливим результатом освітньої 

діяльності має стати утвердження у практиці господарювання 

усталених стандартів якості, що дозволяє формувати великі партії 

однорідної сільськогосподарської продукції, ринкова ціна якої зростає 

в рази. 

Зрозуміло, що зазначені заходи можуть бути реалізовані лише за 

умови їх закріплення у відповідній державній програмі. Це ж 

стосується і третього напряму вдосконалення функціонування 

локальних ринків сільськогосподарської продукції, що має вже не 

інформаційну, а цілком матеріальну природу. Мається на увазі 

державна підтримка розвитку мережі заготівельних організацій, 

зокрема, спеціалізованих на плодоовочевій продукції. 

В Україні традиційно значна увага приділяється зерновому 

господарству та зерну, як основній позиції аграрного експорту. 

Водночас, виробництво, зберігання та реалізація плодоовочевої 

продукції поки залишаються поза межами державних інтересів. 

Зважаючи на великі втрати (близько 60 %) цієї продукції на шляху «від 

лану до столу», збереження хоча б половини цього обсягу значно 

підвищить добробут її виробників та споживачів. 

Таким чином, локальні ринки варто визнати ефективним 

інструментом стимулювання розвитку сфери органічного виробництва. 

Вдосконалення системи локальних ринків сільськогосподарської 

продукції передбачає інтенсифікацію інформаційного забезпечення 

учасників ринкових угод, запровадження семінарів, тренінгів, обміну 

досвідом, підвищення середнього рівня якості продукції, а також 

розбудови мережі пунктів заготівлі плодоовочевої продукції. 
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Аграрне виробництво є традиційною галуззю спеціалізації 

України, яка визначає її місце роль у міжнародному територіальному 

поділі праці. Проте, прагнення товаровиробників досягти високих 

прибутків шляхом інтенсифікації сільського господарства за рахунок 

використання ресурсів промислового походження негативно впливає 

як на якісні показники продукції, так і на стан навколишнього 

природного середовища. Склалася парадоксальна ситуація, суть якої 

полягає у тому, що землеробство забезпечуючи товаровиробникам 

(передусім, агрохолдингам) максимальну віддачу затрат, спричинює 

нестійкий соціальний розвиток сільських територій, зубожіння та 

відтік населення з села. За таких умов, як зазначає Соколова Ж.Є., 

«сільське господарство індустріального типу і агропродовольчий 

ринок виявились надто нестійкими системами під впливом зростання 

цін на енергоносії та зростання частоти аномальних природних 

явищ»[1, с. 3]. Крім того, у сучасних умовах зростають вимоги до 

якості аграрної продукції та ефективності її виробництва, оскільки ці 

параметри визначальною мірою впливають на її 

конкурентоспроможність.  

У зв‘язку з цим, значної актуальності набуває проблема 

http://minagro.gov.ua/system/files/Єдина%20комплексна%20стратегія%20розвитку%20сільського%20господарства%20та%20сільських%20територій%20на%202015-2020.pdf
http://minagro.gov.ua/system/files/Єдина%20комплексна%20стратегія%20розвитку%20сільського%20господарства%20та%20сільських%20територій%20на%202015-2020.pdf
http://minagro.gov.ua/system/files/Єдина%20комплексна%20стратегія%20розвитку%20сільського%20господарства%20та%20сільських%20територій%20на%202015-2020.pdf
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розвитку альтернативних систем землеробства, яким властиві 

підвищена стійкість до зовнішніх впливів та висока якість продукції 

сільського господарства і переробних галузей аграрного сектора. 

Зазначене обумовлює необхідність систематизації результатів 

досліджень проблеми розвитку органічного виробництва та 

формування цілісної характеристики галузі на тлі європейського та 

світового виробництва органічної агропродовольчої продукції. 

Узагальнення передумов і факторів розвитку та практики 

функціонування галузі органічного виробництва України у порівнянні 

з іншими країнами світу має стати відправною точкою у розробці 

науково обґрунтованих рекомендацій і заходів (законодавчих, 

інвестиційних, економічних та організаційних) щодо активізації і 

стимулювання цієї перспективної галузі аграрної економіки. 

Виробництво органічної сільськогосподарської і 

агропродовольчої продукції є пріоритетною і інноваційною галуззю як 

у світі, так і в Україні. Його динамічний розвиток обумовлений 

необхідністю гармонізації забезпечення населення здоровою і якісною 

продовольчою продукцією з оздоровленням довкілля та збереженням 

родючості грунтів. Органічне виробництво є одним з важливих 

пріоритетів Спільної аграрної політики (САП) Європейського Союзу.  

В Україні, яка обрала європейський вектор, існують сприятливі 

передумови і чинники (природні, соціальні і економічні) для 

успішного розвитку цієї галузі. Серед них одним з найважливіших є 

близько 8 млн га екологічно чистих земель [2, с. 39] для вирощування 

органічної продукції. 

Родючі грунти України, як основа конкурентоспроможного 

рослинництва, забезпечують нижчі витрати виробництва органічної 

продукції у порівнянні з країнами ЄС. Агрокліматичні умови України 

сприятливі для вирощування широкого спектру сільськогосподарських 

культур органічними методами. Неабияке значення має давня 

землеробська культура, виробничий досвід і традиції українських 

сільськогосподарських товаровиробників, які і в умовах сучасної 

економічної кризи за сприятливих погодних умов збезпечують 

максимальну віддачу затрат [3, с.38]. Природна родючість грунтів 

України обумовлює досить високу урожайність культур, що 

вирощуються органічним способом. Середня урожайність зернових 

культур у кращих господарствах сягає 52 ц/га, рентабельність 

сільськогосподарської діяльності — 36–42% [3, с. 9] Окупність 

інвестицій в органічне виробництво становить від 2 до 10 років [2,с. 

39]. Крім того, в умовах ускладнення екологічної ситуації органічне 

виробництво є кращою альтернативою у контексті виснаження 
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агроресурсів та поліпшення стану усіх компонентів навколишнього 

природного середовища. За розрахунками вчених, розвиток 

органічного виробництва в Україні може здійснюватись не менше, ніж 

на 19% загальної площі сільськогосподарських угідь, які придатні для 

впровадження органічного землеробства [5, с.51 

Серед соціальних факторів розвитку органічного виробництва 

найвагомішим є фактор безпечного і здорового харчування. Органічні 

продукти характеризуються натуральністю, максимальним 

збереженням поживних речовин та вітамінів. Поліпшуючи здоров‘я та 

добробут людей завдяки вживанню органічної їжі, галузь органічного 

виробництва має значні можливості у плані підвищення рівня життя 

населення країни та розвитку сільських територій.  

Економічними чинниками розвитку органічного виробництва є 

необхідність зниження матеріальних і енергетичних затрат. Органічні 

товаровиробники стають незалежними від дорогих зовнішніх чинників 

виробництва – енергоносіїв, мінеральних добрив, засобів захисту 

рослин тощо. Практика доводить, що органічне землеробство 

споживає на 45% менше енергії, що, своєю чергою, позитивно 

позначається на зменшенні викидів парникових газів у атмосферу [3, 

с.38]. Другий важливий економічний мотив розвитку даної галузі 

полягає у необхідності диверсифікації сільськогосподарського 

виробництва. Система органічного землеробства створює сприятливі 

передумови для розвитку органічного тваринництва, яке поряд з 

насиченням продовольчого ринку продукцією білкового походження, 

забезпечуватиме, в свою чергу, рослинництво органічними добривами. 

Створення повноцінної кормової бази органічного тваринництва 

потребує зміни структури посівних площ на користь збільшення площі 

угідь під трави та кормові культури, які стабілізують склад і структуру 

ґрунту. Органічні культури мають вищу ціну на ринку, вони є більш 

прибутковими, ніж конвенційні культури, що обумовлює підвищення 

ефективності та прибутковості сільськогосподарської галузі. Нарешті, 

органічне виробництво сприяє зміцненню експортного потенціалу, 

розширенню традиційних ринків і завоюванню нових ніш на світовому 

ринку, зміцненню конкурентоспроможності сільського господарства і 

країни в цілому. Органічне виробництво здатне позитивно вплинути на 

прискорений розвиток і модернізацію переробної сфери, зменшення 

втрат продукції та формування економічної збалансованості аграрного 

виробництва у регіонах з урахуванням їх природно-ресурсного 

потенціалу, а також забезпечити впровадження екологічно 

прогресивних, адаптованих до місцевих умов, технологій, реалізацію 

заходів з підвищення родючості ґрунтів [6, с. 16]  
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Динамічний розвиток органічного виробництва, спрямований на 

задоволення потреб як зовнішнього, так і внутрішнього ринку бере 

свій початок з 2003 року. За цей період чисельність сертифікованих 

органічних виробників зросла у 2,5 рази - з 69 до 176 (рис. 1).  

Площа с/г угідь та кількість органічних господарств
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Рис. 1. Площа с/г угідь та кількість органічних господарств 

 

За даними Федерації органічного руху України, площа земель 

сільськогосподарського призначення, на яких здійснюється органічне 

виробництво становить лише 1% площі сільськогосподарських угідь. 

Для порівняння: у Австрії і Швейцарії частка земель, на яких 

здійснюється органічне виробництво, становить відповідно 19,7% та 

11,9%. За чисельністю органічних господарств лідером у ЄС є Італія – 

42,0 тис., далі йдуть Австрія – 21,5 тис., Іспанія і Німеччина – по 32,2 

тис. та 23,0 тис. відповідно (рис. 2.2). [7] 

Особливістю розвитку органічного виробництва в Україні є те, 

що на етапі його зародження основними виробниками були 

сертифіковані великі за розміром угідь холдинги, які виробляли 

сировинну органічну продукцію на експорт. Так у період 2003-2006 

р.р. середній розмір угідь операторів органічного ринку перевищував 

3000 га. Починаючи з 2007 року, середня площа 

сільськогосподарських угідь виробників органічної продукції 

поступово зменшувалася і на рівні 2012 року становила 1700 га [9, 8, 

с.12]. Зменшення середнього розміру органічних господарств удвічі 

означає тенденцію до подолання в органічному виробництві панівного 

становища агрохолдингів і про урізноманітнення організаційно-

правових форм господарювання у органічному секторі. Залучення до 

органічного виробництва менших за площею господарств здатне 

підвищити їх доходи та фінансове забезпечення і на цій основі 

позитивно вплинути на соціально-економічний розвиток села. Дрібний 

тип господарювання, характерний для моделей органічного 

виробництва багатьох європейських країн, є запорукою збільшення 
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інвестицій та модернізації сільськогосподарського виробництва.  

На відміну від країн ЄС, де органічне виробництво має 

завершений цикл, проходячи промислову переробку і поставляючи 

вироблену агропродовольчу продукцію до кінцевого споживача через 

сформований внутрішній і зовнішній ринки відповідною 

інфраструктурою, в Україні у 2013 році налічувалось лише 59 

підприємств, які переробляють органічну сільськогосподарську 

сировину.  

Відповідно до Концепції Державної цільової програми розвитку 

аграрного сектора економіки на період до 2020 року [10] передбачено 

заходи щодо нарощування внутрішнього споживання органічних 

продуктів та їх експорту.  
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ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 

Хрустицький О. А., аспірант 

Житомирський національний агроекологічний Університет 

 

Органічне виробництво сільськогосподарської продукції є 

важливим фактором економічного розвитку сільських територій, що 

зумовлює використання виробничих, організаційних, 

інфраструктурних новацій у виробництві продовольства та забезпечує 

збалансовану динамічну рівновагу між соціальними, економічними, 

екологічними компонентами системи сільського соціуму. 

Питанням розвитку органічного сільськогосподарського 

виробництва приділяють увагу В. Артиш, Н. Берлач, Є. Бойко, Н. 

Бородачова, Б. Буркинський, Т. Галушкіна, З. Герасимчук, М. 

Капштик, В. Кисіль, М. Кобець, Є. Милованов О.В. Рудницька та ін.  

[1; 2; 3]. Їх дослідження присвячені проблемам органічного 

землеробства, організаційно-економічним аспектам екологізації 

виробництва продовольства та еколого-відновлюваного 

природокористування, функціонування ринку органічної продукції. 

Проте органічне виробництво сільськогосподарської продукції як один 

із факторів економічного розвитку сільських територій потребує 

подальшого дослідження.  

Стрімкий розвиток органічного виробництва 

сільськогосподарської продукції у світі вказує на перспективи 

подальшого впровадження новаторських ідей органічного сільського 

господарства, які вперше почали використовуватись близько ста років 

назад у Великій Британії, Німеччині, Польщі і наразі отримали 

продовження у формуванні системи «екологічного існування» соціуму, 

цілісність якої забезпечується взаємодією її соціальних, економічних, 

екологічних, територіальних компонентів.  

Органічне виробництво має цілу низку економічних, 

http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822


 548 

екологічних та соціальних переваг, а саме: економічні переваги 

органічного виробництва, досягаються шляхом суттєвого зниження 

виробничих витрат завдяки відмові від застосування дорогих хімікатів 

та зменшення енергоємності виробництва, зокрема витрат на пальне та 

мастильні матеріали; соціальні переваги органічного виробництва 

полягають у створенні додаткових робочих місць у сільській 

місцевості, розвитку інфраструктури сільських територій, покращення 

здоров‘я нації тощо; екологічні переваги полягають у збереженні та 

відновленні біорізноманіття в агроландшафтах, що сприяє 

відтворенню родючості ґрунтів і збереженню довкілля [4; 5; 6]. 

Україна займає перше місце в східноєвропейському регіоні щодо 

сертифікованої площі органічних сільськогосподарських угідь, 

спеціалізуючись переважно на виробництві зернових, зернобобових та 

олійних культур [3, с. 6]. Така ситуація є вигідною для України, щоб 

укріпити свої позиції експортера органічної продукції та отримати 

вагомий інструмент для економічного розвитку сільських територій 

зокрема [1, с. 52]. 

Розвиток органічного виробництва сільськогосподарської 

продукції доцільно розглядати як джерело формування 

маркетингового потенціалу території, передумову розвитку комплексу 

маркетингу органічної продукції для задоволення зростаючого попиту 

споживачів на екологічно чисті й безпечні для здоров'я людей 

продукти харчування в Україні та світі. Формування маркетингових 

ланцюжків доведення органічної продукції до споживача зумовлює 

необхідність організації процесів сертифікації цієї продукції, 

дотримання умов збереження, пакування, рекламування, що також 

вбачається чинником економічного розвитку сільських територій, 

оскільки у цих процесах задіяне сільське населення.  

Вплив органічного виробництва сільськогосподарської продукції 

на економічний розвиток сільських територій слід розглядати й через 

призму вертикальної інтеграції в агропродовольчому комплексі. 

Переробні підприємства можуть створювати на сільських територіях 

локальні ланки з первинної переробки сільськогосподарської продукції 

(ними можуть бути існуючі сільськогосподарські підприємства, 

фермерські господарства, домогосподарства), що сприятиме створенню 

нових робочих місць для сільського населення та отримання 

сертифікаційних документів для виробників. 

В умовах розвитку мікропідприємства на сільських територіях, 

зокрема зеленого туризму, використання бренду «територія 

органічного виробництва сільськогосподарської продукції» може 

сприяти рекреаційному розвитку цих територій за рахунок пропозиції 
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«умов екологічного відпочинку й споживання органічних продуктів».  

Отже, перевагою органічного виробництва 

сільськогосподарської продукції є те, що цей напрямок має  потенціал 

для забезпечення життєдіяльності сільського населення і пожвавлення 

роботи дрібних фермерських господарств. Разом зі зростанням 

органічного сектора зростатиме і працевлаштування місцевого 

населення, оскільки органічне землеробство менш механізоване і 

потребує, як правило, більше ручної праці, а отже всі фактори, що 

впливають на економічний розвиток сільських територій будуть 

задіяні в комплексі. 
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Сільські території України, маючи багатий природно-ресурсний 

потенціал, протягом останніх десятиліть потерпають від загострення 

соціально-економічних та екологічних проблем. Це призводить до 

зниження рівня життя селян, занепаду і зникнення сіл, зменшення 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%87%20%D0%9D.%20%D0%90.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%87%20%D0%9D.%20%D0%90.
http://organic.ua/
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обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та, як наслідок, 

загрози продовольчій безпеці країни. Головною умовою забезпечення 

ефективного зростання сільських територій є впровадження та 

реалізація принципів сталого розвитку. Зокрема, сталий розвиток 

сільських територій спрямований на соціально-економічне зростання 

сіл, підвищення якості життя селян та ефективності сільської 

економіки, раціональне використання і відтворення природно-

ресурсного потенціалу. 

Одним з пріоритетних напрямів розвитку сільських територій на 

засадах сталості є виробництво органічної сільськогосподарської 

продукції. Необхідність впровадження органічного виробництва 

зумовлено низкою причин, головними з яких є: забезпечення 

населення екологічно безпечними продуктами харчування та 

поліпшення їх здоров‘я; підвищення економічної ефективності 

сільськогосподарських товаровиробників і диверсифікації сільської 

економіки; збереження родючості грунтів й захист навколишнього 

середовища при інтенсифікації виробництва продукції сільського 

господарства; розвиток соціальної інфраструктури, культури та освіти 

на селі. 

Пріоритетність розвитку органічного виробництва на сільських 

територіях задекларовано у вітчизняній та міжнародній  нормативно-

правовій базі. У Єдиній комплексній стратегії розвитку сільського 

господарства та сільських територій на 2015-2020 рр. [1] головною 

метою яких визначено: ―підвищення конкурентоспроможності 

сільського господарства і сприяння розвитку села на сталій основі 

відповідно до стандартів ЄС і міжнародних стандартів‖. Основними 

цілями стратегії є розвиток сільських територій, що включає 

підтримку малих фермерських господарств та виробництво органічної 

продукції. Розроблена програма спрямована на забезпечення 

екологічно сталого зростання сільського господарства. 

Забезпечення населення вітчизняною екологічно чистою 

продукцією сільського господарства та ефективний розвиток 

аграрного сектору України на основі основних засад сталого розвитку 

окреслено у Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період 

до 2020 р. [3]. Окремо виділено необхідність розвитку органічного 

землеробства на сільських територіях та збереження і раціонального 

використання природних ресурсів. Ключовими параметрами Угоди 

про асоціацію Україна - ЄС є програма дій щодо сприяння розвитку 

сільських територій та сільського господарства [4]. Зокрема, визначено 

необхідність поширення органічного виробництва та використання 

біотехнологій у виробництві сільськогосподарської продукції на 
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умовах сталості. 

Динаміка розвитку виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції в Україні в цілому є позитивною [2]. 

Зокрема, протягом 2014-2010 рр. зросла площа сільськогосподарських 

угідь, що зайнята під органічним виробництвом, на 48,3% з 270,2 тис. 

га у 2012 р. до 400,8 тис. га у 2014 р., тоді як кількість сертифікованих 

господарств збільшилась на 40 од. з 142 до 182 відповідно. Розміри 

внутрішнього споживчого ринку зросли більше ніж в 5 разів та склали 

14,5 млн євро на кінець 2014 р. У середньому місткість одного 

органічно зорієнтованого господарства на внутрішньому ринку 

становила 79,7 тис.євро, в межах сільськогосподарських угідь площею 

2,2 тис.га. Позитивні тенденції у розвитку органічного виробництва 

пояснюються, в першу чергу, зростанням поінформованості 

споживачів про наявність та користь органічної продукції, внаслідок 

чого збільшується попит на екологічно чисті продукти. По-друге, 

сприятливими природно-кліматичними умовами та державною 

підтримкою товаровиробників, що сприяє залученню аграрних 

підприємств до переходу на органічний тип виробництва 

сільськогосподарської продукції. По-третє, поширенням ідей сталого 

розвитку сільських територій, що передбачає підвищення зайнятості та 

зростання якості життя селян, захист і збереження довкілля. По-

четверте, позитивним зарубіжним досвідом ведення органічного 

виробництва і високою рентабельністю органічної продукції. 

Впровадження органічного виробництва сільськогосподарської 

продукції вітчизняними підприємствами можливе за умов 

усвідомлення необхідності збереження та примноження наявних благ 

та ресурсів для теперішніх і майбутніх поколінь. Головними 

перевагами органічного виробництва на сільських територіях 

порівняно з традиційним сільським господарством є:  

Мінімізація викидів забруднюючих речовин, доз внесення 

мінеральних добрив, пестицидів, отрутохімікатів; відтворення 

родючості грунтів і відновлення та збереження біорізноманіття; 

зменшення впливу виробничих процесів на навколишнє природнє 

середовище. 

Створення додаткових робочих місць на сільських територіях; 

зростання доходів селян; забезпечення здорового харчування, 

освітнього та культурно-виховного розвитку сільських громад; 

відновлення транспортної інфраструктури. 

Підвищення конкурентоздатності підприємств; зменшення 

витрат, внаслідок відмови від використання дороговартісних хімікатів; 

зростання рентабельності продукції та прибутковості виробництва. 
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ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ  

ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

В. А. Якобчук, аспірант  

Житомирський національний агроекологічний університет  

 

Посилення процесів Євроінтеграції вимагає від українських 

підприємств підвищення якості органічної продукції. Вирішення 

даного завдання неможливе без впровадження в аграрний сектор 

України системи сертифікації та стандартизації органічного 

виробництва. Це дозволить українським підприємцям безперешкодно 

виходити на зовнішні ринки, підвищувати ступінь керованості 

компанією її конкурентоспроможність, сприятиме оптимізації витрат 

та максимізації прибутків. 

Сучасна система менеджменту якості це система, що забезпечує 

ефективну роботу підприємства та базується на міжнародних 

стандартах  ISO 9001. Створити таку систему можливо лише за умов 

чітко визначених цілей і завдань підприємства, розробки зваженої 

стратегії та політики органічного виробництва, ефективного механізму 

реалізації вимог нормативної бази виробництва органічної продукції, 

кваліфікованого персоналу.  

Світовий ринок органічної продукції показує високі темпи 

росту, до 20 % в рік, а пронози західних експертів оцінюють на 

майбутнє всі 50 %. В 2013 р. оборот органічних продуктів у світі досяг 

http://minagro.gov.ua/node/16015
http://organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011
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88 млрд. дол. Серед лідерів органічного виробництва США (26,6 

млрд.), Германія (7,9 млрд.), Франція (4,5 млрд.) [1]. Сьогодні 

екологічно чисте сільськогосподарське виробництво практикують 160 

країн світу на площі 37 млн. га. Аналіз проведений провідними 

науковцями показує, що в Україні діє ряд чинників які створюють 

сприятливі умови для розвитку ринку органічної продукції, це 

найкращі в світі землі за родючістю, низький рівень застосування 

мінеральних добрив, працьовиті та досвідчені аграрії, розвинута 

інфраструктура сільськогосподарської галузі, близькість потенційно 

можливих зарубіжних ринків тощо. З іншого боку суттєвими 

стримуючими факторами виробництва органічної продукції в Україні є 

практична відсутність доступу для прямих виробників до каналів збуту 

за межами країни та складності в реалізації органічної продукції на 

внутрішньому ринку у зв‘язку з значною невідповідністю між цінами 

на органічну продукцію та доходами середнього класу в країні, не 

говорячи вже про бідні шари населення. 

Якість органічної продукції, в більшості країн світу 

визначається повною відсутністю в ній хімічних елементів, що 

передбачає виключення в процесі виробництва хімічних засобів, 

передбачає відсутність в продукції ГМО, відповідає високим 

споживчим властивостям тощо. Досягнути якісної органічної 

продукції, як показує світовий досвід, можна тільки при впровадженні 

та застосування ефективної системи менеджменту якості організації. 

Це і контроль за офіційними звітами, угодами, документообігом 

взагалі, якісні кадри, високі технології, ефективна система управління 

планування, мотивація, відповідність організацій міжнародним 

стандартам якості тощо. Тільки при таких умовах українці перестануть 

їсти польські, сербські, італійські, бельгійські яблука, іспанські 

персики аргентинські та чілійські груші, турецький, молдавський, 

Південно-Африканський виноград, англійські полуниці, голландську 

малину, а почнуть їх продавати в інші країни світу. 

Вирішення проблем розвитку в Україні власного ринку 

органічної продукції пов‘язане зі зростанням питомої ваги імпорту 

неякісної сільськогосподарської продукції, що пов‘язане перш за все з 

бідністю споживачів. Значна частка імпортованої в Україну 

сільськогосподарської продукції є не тільки не якісною, а навіть 

шкідливою та небезпечною, вміщує велику кількість пестицидів, 

важких металів, нітритів обсяг яких в рази перевищує допустимі 

норми. Це приводить до масових отруєнь; руйнує печінку, нирки, 

судини, навіть може призвести до летальних випадків, а це викликає 

проблему безпеки країни. Ефективний менеджмент якості 
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агрокомпаній є запорукою того, що ще на стадії виробництва 

продукція стає якісною та безпечною та відповідає міжнародним 

стандартам. 

Система управління якістю підприємств – це сукупність 

організаційних структур, методик, процесів та ресурсів які необхідні 

для керівництва якістю. Система спрямована на постійне покращення 

діяльності підприємства, його кадрового складу, технології, 

менеджменту з метою підвищення конкурентоспроможності. 

Принципи ТQМ (Total Quality Management) як адаптація класичного 

операційного менеджменту до змін зовнішнього середовища 

спрямовані на якісний підхід до керівництва організацією були 

закладені в середині ХХ століття Едвардсом Демінгом. У 80-тих роках 

ХХ століття на основі принципів управління А. Файоля ним було 

розроблено чотирнадцять базових положень ТQМ: чітке визначення 

цілей компанії, нова філософія бізнесу, відсутність масового контролю 

в процесах діяльності, оптимізація закупівель, оптимізація витрат та 

зростання продуктивності, нові креативні кадри, розвиток лідерства, 

руйнація бар‘єрів між підрозділами, відмова від інструкцій, мотивація 

освіти та творчості тощо. 

 

 
 

Рис. 1. Концепція якості підприємства 

Джерело: розроблено автором. 
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Дослідженню систем управління якістю підприємства 

присвятили свої роботи провідні зарубіжні вчені: Е. Демінг, 

Дж. Джуран, Г. Тагуті, Б. Бергман, Л. Ноулер, А. Фейгенбаум, на 

пострадянському просторі проблемам менеджменту якості було 

присвячено праці В. С. Мхитаряна, В. І. Сиськова, А. М. Дліна. 

Вагомий внесок в наукове обґрунтування та розробку сучасних систем 

управління якістю зробили вітчизняні вчені Гольцев Д. Г., Гончаров 

Є. А., Кабаков Ю. Б., Кириченко А. С., Калита П. Я., Корешков В. М., 

Ліфет І. М., Момот А. Й. але в світовій та зарубіжній літературі не 

достатньо уваги приділяється проблемам впровадження загальних 

систем управління якістю аграрних підприємств. 

Сучасна концепція «Всезагального менеджменту якості» 

прийшла на зміну маркетинговій концепції управління бізнесом, TQM 

Total Quality Management основується на філософії прагнення до якості 

в практиці управління, що призводить до всезагальної якості. 

Філософія TQM передбачає реалізацію основних принципів: 

орієнтація на споживача, лідерство керівництва, залучення працівників 

до управління, процесний підхід, системний підхід управлінні, 

постійне удосконалення, прийняття рішень основаних на фактах, 

взаємовигідні відносини з постачальниками. 

Застосування TQM в процесах виробництва органічної 

продукції сприятиме підвищенню якості і конкурентоспроможності 

органічної продукції, зростанню ступеня задоволення споживачів 

органічної продукції, збільшенню прибутків підприємств, покращенню 

іміджу та репутації агрофірм, забезпеченню фінансової стійкості 

агробізнесу, раціональному використанні ресурсів, підвищенню якості 

управлінських рішень та продуктивності праці, активізації 

впровадження НТП. 
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ІННОВАЦІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ  

В ОРГАНІЧНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 

М. П. Скрипчук, здобувач НУВГП 

 

Питання екологічної безпеки продуктів споживання є одними з 

ключових, які постають перед світовою економікою. Для України 

актуальним є питання виробництва саме органічної 

сільськогосподарської продукції. Прикладні аспекти інновацій 

виробництва органічної продукції представлені у наукових працях 

таких вчених: С. Антонець, Н. Зіновчук, О. Дудар, М. Капштик, О. 

Корніцька, В. Кисіль, П. Скрипчук, В. Писаренко, Т. Чайка, Г. Шпак, І. 

Урбан, А. Говард, Р. Штайнер, Е. Дебенхем, Р. Блекмур та ін.  

  За даними FiBL-IFOAM до регіонів з найбільшими 

роздрібними продажами органічної продукції у світі належать 

Північна Америка (43% всіх світових продаж у США), та Європа 

(Німеччина (13% всіх світових продаж), Франція (8%), Великобританія 

(4%), Швейцарія (3%), [1],  (рис. 1). 

До країн з найбільшим ринком органічної продукції належать 

Сполучені Штати Америки з роздрібними продажами більше ніж 27 

млн євро. Також до топ -10 входить цілий ряд європейських країн – 

Німеччина, Франція, Італія, Швеція. 

За даними FiBL-IFOAM  бачимо що площі органічних земель у 

світі постійно зростають. Найбільше площ відведено на орні культури 

27,5 мільйона гектарів, що на 126% відсотків більше ніж у 2004 році. 

Щодо постійних зернових культур – зростання за 10 років від 2004 до 
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2014 відбулося збільшення у 2,5 рази [1]. Площі земель під постійні 

пасовища зросли у 3,7 раз. 

 

 
Рис. 1.1. Регіони з найбільшими роздрібними продажами  

органічної продукції у світі. 

 

Розвиток систем стандартизації і сертифікації відбувається за 

аспектами глобалізації щодо землекористування та виробництва 

органічної продукції. На разі найбільш відомі такі законодавчо-

нормативні документи та стандарти: Базові Стандарти Міжнародної 

федерації органічного сільського господарства (IFOAM); Постанова 

Ради (ЄС) №834/2007; Регламент комісії (ЄС) Т 889/2008 від 5 вересня 

2008 р. «Детальні правила щодо органічного виробництва, маркування 

і контролю для впровадження Постанови Ради (ЄС) Т 834/2007 

стосовно органічного виробництва і маркування органічних 

продуктів»; USDA/NOP (Американська національна органічна 

програма); JAS (Японські стандарти для сільського господарства); 

Органічний стандарт Санкт-петербурзького екологічного союзу, Закон 

України «Про виробництво і обіг органічної сільськогосподарської 

продукції і сировини», стандарти  БІО СВІСС  (Асоціації 

Швейцарських організацій виробників органічної продукції), стандарт 

«БІОЛан» та ін.  
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Зазначені методичні підходи щодо стандартизації фактично 

відображають єдині (глобалізовані) методичні підходи та не 

враховують розвиток і синергію у екологічній стандартизації за своєю 

сутністю. Проте важливо диверсифікувати та удосконалювати наукові 

підходи до стандартизації із врахуванням розвитку системи знань про 

стан навколишнього природного середовища, нові речовини,  

тенденції їх міграції та синергетичні позитивні (негативні) аспекти.   

Досвід громадської організації «Зелене Рівне» свідчить про 

диверсифікацію процесів стандартизації і сертифікації у галузі 

екологічного та органічного сільського виробництва. Зокрема, із 

врахуванням  Закону України  «Про стандартизацію» фахівцями 

розроблено проекти стандартів щодо екологічної сертифікації 

територіально-господарських та природних систем. Також 

запропоновано проект стандарту  «Екологічна та органічна 

рослинницька сільськогосподарська продукція. Вимоги до 

виробництва і переробки. Правила використання». 

Основні інноваційні підходи відображені у  стандарті наступні: 

використання «Директив нового підходу» у ЄС; забезпечення 

виконання законодавства і ринковий нагляд; підвищення біологічної 

активності та родючості ґрунтів; вторинного використання відходів 

рослинного і тваринного походження з метою повернення поживних 

речовин у грунт і зниження використання не відновлюваних ресурсів; 

підтримання характерного для екосистеми рівня біорізноманіття; 

забезпечення належної якості сировини і продукції, підвищення 

безпеки харчування і біологічної цінності [2]. 

Інноваційними підходами стандарту громадської організації 

«Зелене Рівне» є: ступенева стандартизація залежно від якості земель 

та як результат якості сировини й продукції; захист інтересів 

виробників  сировини і продукції та споживачів від підробок, обману 

на ринку продовольчої продукції; просування актуальності та еколого-

економічної й соціальної доцільності екологічного та органічного 

виробництва; формування довіри до місцевих виробників; 

забезпечення впевненості в тому, що всі стадії виробництва 

екологічної та органічної продукції та її маркування є об'єктом 

інспектування і відповідають встановленим вимогам; виконання цілей 

щодо екологічних, економічних, агрохімічних та соціальних 

особливостей виробництва; стандарт не замінює собою обов'язкових 

вимог законодавства України в галузі сільського господарства та 

якості харчових продуктів. 

Відомий досвід Львівської області який свідчить про 

впровадження співпраці фермерів, котрі працюють у фруктово-
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овочевому секторі з мережами роздрібної торгівлі.  В цьому процесі 

застосовували програму сертифікації GlobalG.A.P. яка працює за 

принципом контрольних точок, тобто визначає перелік пунктів, які 

повинен виконати виробник, щоб бути сертифікованим. Ці контрольні 

точки описані в керівних положеннях і регулярно оновлюються. 

Важливо також, що контрольний список відкритий, відтак кожен 

виробник у будь-який час може перевірити, які пункти у його роботі 

відповідають вимогам сертифікації, а які потрібно поліпшити. 

Стимулювати українських фермерів до сертифікації продукції за 

стандартами GlobalG.A.P можуть великі торгові мережі, зробивши 

сертифікацію обов‘язковою умовою співпраці зі своїми 

постачальниками.  

На шляху становлення знаходиться екологічний та органічний 

ринок у Білорусі. Так, наприклад, за інформацією із [3] ринок тільки 

започатковується. Органічна продукція представлена сирно-молочною, 

фруктовою та овочевою продукцією. Таку продукцію можна замовити 

безпосередньо на сайті з доставкою додому.  

Важливим у виробництві продукції, стандартизації і 

сертифікації є врахування досвіду ФАО щодо раціонального 

управління екосистемами і природними ресурсами; впливу стандартів 

на харчові продукти, в тому числі приватних, на моделі виробництва, 

споживання і торгівлі, в першу чергу в плані продовольчої безпеки і 

харчування; використання та передача відповідних технологій 

сільського, рибного і лісового господарства, в тому числі розгляд 

впливу різних режимів охорони інтелектуальної власності на сільське 

господарство, продовольчу безпеку і харчування; нерозривність 

підходів, орієнтованих на питання харчування, і процесів складання 

планів і програм в області  продовольчої безпеки і сталого сільського 

господарства; потенціалу «малопродуктивних» і «покинутих» земель 

та інші [4]. 

В Україні формуються кластерні підходи до виробництва 

екологічної та органічної продукції, наприклад, фруктово-ягодна 

компания «Small Fruit», «Этно Продукт»,  «Натурпродукти 

полтавщини» та ін. Отже, кластери на добровільних засадах 

поєднують суб‘єктів підприємницької діяльності, населення сільських 

територій, оселі сільського зеленого туризму, підприємства та 

організації різної форми власності та сприяють розвитку бізнесу. 

З 1 січня 2016 року Україна скасувала майже 13 тис радянських 

ДСТУ, які не відповідають сучасній системі контролю якості. Таке 

рішення закріплено розпорядженням Кабінету Міністрів № 94-р від 20 

січня 2016 року. Згідно з текстом документа, визнані такими, що 
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втратили силу санітарні, санітарно-гігієнічні, санітарно-

протиепідемічні, санітарно-епідеміологічні, протиепідемічні, гігієнічні 

правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи і 

санітарні регламенти. Розпорядження набирає чинності з 1 січня 2017 

року. 

Отже, розвиток системи екологічної та органічної  

стандартизації й сертифікації розвивається у напрямі диверсифікації та 

врахування еволюції забруднення довкілля, простежування 

«життєвого» циклу, врахування процентилів у критеріях контролю 

стану навколишнього природного середовища тощо. Проте глобальні 

ринки ЄС та світу користуються послугами наднаціональних 

монополій у галузі сертифікації, які у свою чергу акредитовані  

глобальними (монопольними) органами.  
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ДОСВІД СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ  

ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ  

ПОЛЬШІ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Сухаревська Д. Д., аспірант 

Миколаївського національного аграрного університету 

 

В усьому світі Україна має найбільший потенціал для розвитку 

органічного землеробства, для цього є всі сприятливі умови: дешева 

робоча сила, невисокий рівень забрудненості полів хімічними 

добривами та висока родючість чорноземів. За даними дослідження 

ФАО, Україна може стати одним з основних світових донорів у 

http://www.slideshare.net/USAIDLEV/ss-53634832
http://ecaeja.by/
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продовольстві, якій належить 30% світового чорнозему. Маючи вдале 

географічне розположення країни та відповідні кліматичні умови, 

українські підприємства можуть виробляти значно більше 

сільськогосподарської продукції, що значно перевищують внутрішні 

потреби населення, а надлишок продукції продається на світовому 

ринку. Тому в Європі наша країна розглядається як донор з 

продовольства. 

Питаннями розвитку органічного виробництва продукції 

займаються такі вчені: як Артиш В.І., Корчинська С.Г., Сіренко Н.М., 

Потапенко В.Г., Сокол Л. М., Стефановська Т. Р., Підліснюк В.В. та 

інші, проте залишається багато проблем, які потребують наукового 

розв‘язання. Великої уваги заслуговує досвід стимулювання 

господарств до переходу на виробництво органічної продукції в 

Польщі та Білорусії, який може бути використаний в Україні з 

урахуванням національних особливостей. 

З 2002 року в Україні активним став рух виробництва органічної 

продукції. У 2002 року під виробництво органічної продукції було 

відведено 240000 га сертифікованої площі, а в  2014 році площа 

збільшилась до 400764 га. Родючість ґрунтів створюють сприятливі 

умови для переходу господарств від традиційного виробництва 

продукції до органічного.  

В світі розвиток органічної продукції відбувається дуже 

швидко. Зростають обсяги міжнародної торгівлі органічними 

продуктами, збільшується попит споживачів на екологічно чисту 

продукцію, кожна країна яка займається виробництвом органічної 

продукції стимулює своїх виробників державною підтримкою до 

збільшення обсягів екологічно-чистої сировини. Держава відіграє 

значну роль у розвитку органічного виробництва шляхом надання  

дотацій при переході від конвенційного виробництва до органічного, 

такі умови існують  в Швейцарії, Німеччині, Нідерландах, Франції, 

Чеській Республіці, Молдові, Туреччині, США, Ірландії, Канаді та 

Польщі, тобто країн які входять до швейцарсько-українського проекту 

[2]. Так, у Польщі «органічні» господарства отримували субсидії в 

розмірі 108 дол. США на кожні 100 га ріллі, 38 дол. США у 

розрахунку на гектар пасовищ та близько 150 дол. США на кожен 

гектар багаторічних насаджень. Крім того, держава також частково 

компенсувала вартість проведення сертифікації «органічних» 

господарств, в Ірландії господарства після затвердження статусу 

«органічного» отримують дотацію в розмірі 121 євро/га [3]. 

Найкращим прикладом з розвитку органічного виробництва 

продукції для України є Польща. Ще у 1980 році у Польщі розпочався  
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розвиток органічного сільського господарства. У 1989 році з‘явилася 

перша  Асоціація органічних фермерів «Еколанд». В 2010 році до 

членства Міжнародної Федерації органічного сільськогосподарського 

руху (IFOAM) увійшло сім польських організацій. 

З 2011 року під органічним землеробством обробляються 

609412 гектарів сільськогосподарських земель Польщі, що складає 

3,9%  від загальної площі сільськогосподарських угідь. Під органічним 

виробництвом знаходиться 60% земель: 609412 гектарів, які вже 

мають статус «органічні» та 40% - в перехідному періоді.  З 2000 року 

площа, відведена під органічне виробництво продукції зросла у 20 

разів. Польща посідає перше місце в Європі за темпами росту площ 

зайнятими під органічне виробництво продукції. У 2011 році 

нараховувалося 23430 виробників та 260 переробних підприємств які 

займалися виробництвом екологічно-чистої продукції. В Україні у 

2014 ріці налічувалося 127 виробників та 81 переробних 

підприємств [1]. 

У Польщі діє Дорадчий центр сільського господарства, 

розташований в місті Радом. Фермери та переробні підприємства 

можуть приїхати в центр та дізнатися детальну інформацію про 

органічне виробництво та законодавство. Існують навчальні центрі для 

проведення тренінгів щодо практичних аспектів переробки органічних 

продуктів та демонстраційна ферма. Загалом у Польщі діє мережа з 60 

демонстраційних органічних господарств. В Україні існують центри де 

можуть надати  консультації відносно діяльності органічного 

виробництва продукції, зокрема: 

 Асоціація учасників біовиробництва «БІОЛан Україна», 

міжнародна громадська організація; 

 Федерація органічного руху України; 

 Громадська спілка «Органічна Україна»; 

 Сертифікаційний орган «Органік стандарт»; 

 Інформаційний центр «Зелене досье», міжнародна благодійна 

організація; 

 Асоціація «Україна Схід Органік»; 

 Львівська міська громадська організація «Екотерра»; 

 Торговий Дім Органік Ера; 

 Академія ретейлу. 

Існують в Україні і іноземні проекти, які дають можливість 

посилити конкурентоспроможність українського органічного сектору 

для всіх видів підприємств, здатність використовувати інноваційні 

інструменти, спрямувати економіки на розвиток 

конкурентоспроможної економіки: 
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 розвиток органічного ринку в Україні, швецарсько-

український  проект; 

 проект «Сприяння економічного розвитку й зайнятості» 

спільно з Німеччиною; 

 забезпечення сталих умов для розвитку органічного харчового 

ланцюга на основі досвіду та прозорості, французько-український 

проект; 

 проект АгроІнвест, американсько-український проект; 

Проводяться міжнародні конференції присвячені темі 

«Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого 

продажу якісної органічної продукції» з метою співпраці у 

розробленні та освоєнні інноваційних технологій 

конкурентоспроможного органічного виробництва продукції 

рослинництва і наукових основ  адаптивних систем землеробства. 

Також, для обміну досвіду проводять обмін працівниками – для 

покращення свої знать та спостереження за технологіями які 

застосовуються закордоном для впровадження в господарствах на 

Україні. 

У великих містах Польщі створено спеціалізовані місцеві ринки, 

де продукція від виробників або фермерів надходить до споживачів. В 

Україні існують у великих супермаркетах є відділи з продукцією яка 

має логотип «Екологічна». 

Найголовніше – це державна підтримка та надання субсидій для 

діяльності сільськогосподарських виробників з органічною 

продукцією. У Польщі державна підтримка відбувається за двома 

напрямками: 

 з національного бюджету здійснюється підтримка наукових 

досліджень органічного сільського господарства; виплати на 

інспектування  та сертифікацію, дорадчі послуги; 

 підтримка сільськогосподарських підприємств та розвиток 

органічного сектору здійснюється через агроекологічні заходи, 

просування та поширення інформації, участь фермерів у перевірці 

якості харчових продуктів. 

Підтримка є як державною, так і спільною між Польщею та 

країнами ЄС. В Україні державна підтримка органічного виробництва 

відсутня взагалі, але існують виробничі підприємства, такі як «БІОЛан 

Україна», основним завданням яких є надання повного комплексу 

послуг усім учасникам органічного ринку, в залежності від потреб. 

Ринок органічної продукції України має значний потенціал. 

Вітчизняні науковці стверджують, що на сьогоднішній день Україна 

має близько 8 млн. га екологічно чистих чорноземів, які умовно можна 
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об‘єднати у чотири масиви [3]. Окрім того, майже 16 млн. га 

чорноземів розташовані окремими ділянками в різних регіонах країни і 

також є придатними для ведення органічного сільського  

господарства [2]. 

Отже, Польща – це країна з розвинутою технологією та 

повністю націлена на перехід до органічного виробництва продукції, 

що слугує яскравим прикладом для України. В Україні існує велика 

перспектива для переходу господарств від конвенційного виробництв 

до органічного. В нашій країн,і як і в Польщі, прагнуть допомогти 

підприємцям спеціальні організації. Основним недоліком є те, що в 

Україні відсутня державна підтримка в грошовому еквіваленті, що 

дало б більший поштовх для підприємців. В Польщі існуюча система 

дотацій  заохочує та стимулює сільськогосподарські господарства до 

переходу на органічне виробництво. 

 

Література 

1. Швейцарсько-український проект «Розвиток органічного 

ринку в Україні» (2012-2016)  / Органік бізнес – довідник України  – 

2014. -  м. Київ, Україна   

2. Швейцарсько-український проект «Розвиток органічного 

ринку в Україні» (2012-2016) / Можливості державної підтримки для 

розвитку органічного сільського господарства. – 2013. –  м. Київ, 

Україна 

3. Милованов Є.В. Особливості розвитку ринку органічних 

продуктів / Є.В.Милованов //Агроінком. - 2007. - №3-4. С.48-51 

 

 

НЕОБХІДНІСТЬ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Динаміка зростання обсягів виробництва органічної продукції в 

Україні є висхідною. Так, офіційні статистичні огляди IFOAM 

підтверджують, що якщо на початок 2003 р. в Україні було 

зареєстровано 31 господарство, що отримало статус ―органічного‖, то 

в 2014 р. нараховувалось вже 182 сертифікованих органічних 

господарства, а загальна площа сертифікованих органічних 

сільськогосподарських земель склала 400 764 га [1]. 
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Відповідно до ЗУ «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини» виробництво органічної 

продукції (сировини) – «це виробнича діяльність фізичних або 

юридичних осіб (у тому числі з вирощування та переробки), де під час 

такого виробництва виключається застосування хімічних добрив, 

пестицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів 

тощо, та на всіх етапах виробництва (вирощування, переробки) 

застосовуються методи, принципи та правила, визначені цим Законом 

для отримання натуральної (екологічно чистої) продукції, а також 

збереження та відновлення природних ресурсів» [2]. 

Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що 

сучасний внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні 

почав розвиватись з початку 2000-х років, склавши: у 2007 році -  500 

тис. євро, в 2008 році - 600 тис. євро, у 2009 — 1,2 млн. євро, у 2010 - 

2,4 млн. євро, у 2011 р. цей показник зріс до 5,1 млн.євро, у 2012 році – 

до 7,9 млн.євро, у 2013 р. - до 12,2 млн.євро, а у 2014 р. - до 14,5 

млн.євро[1]. 

Загалом, підгрунття платоспроможного попиту для 

нарощування обсягів виробництва органічної продукції з року в рік 

зростає. Та все ж, не лише платоспроможним попитом визначаються 

межі споживання органічної продукції 

Аналіз розвитку ринку органічної продукції в світі свідчить про 

потребу дотримання такої ж динаміки розвитку національного ринку 

органічної продукції. В цьому контексті, розвиток аналітичної 

складової, як підгрунття для прийняття управлінських рішень щодо 

органічного землеробства, сприятиме удосконаленню дієвого 

механізму розвитку ринку органічної продукції. Такий механізм 

необхідний як на рівні підприємницьких структур, на рівні держави 

так і на рівні споживачів(як існуючих так і потенційних).  

На сьогоднішній день, державою не ведеться статистика щодо 

розвитку органічного землеробства. Зазначені статистичні дані могли б 

сприяти прийняттю інвестиційних рішень суб‘єктами господарювання. 

А зі сторони держави, з‘явилася б можливість прийняття 

обґрунтованих рішень щодо необхідності підтримки такого виду 

діяльності. 

В Україні немає єдиного уповноваженого органу, що веде 

моніторинг сертифікованих підприємств та асортимент органічної 

продукції на національному рівні. Рівень інформаційного забезпечення 

ринку органічної продукції в Україні низький. Переважна кількість 

органічних господарств, навіть, якщо вони мають сайти не дають на 

них інформації про наявність належного сертифікату, асортимент своєї 
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продукції, ціни та терміни доставки, а також термін придатності й 

строк доставки того чи іншого товару.  

Розбудова дієвого механізму аналітичного забезпечення ринку 

органічного землеробства сприятиме його якісному розвитку та 

збільшенню обсягів реалізації органічної продукції. 
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Проаналізовано передумови розвитку пірогенної деградації 

торфових ґрунтів. Досліджено властивості пірогенних утворень на 

місці торфових грунтів. Подано рекомендації щодо мінімізації загрози 

пірогенної деградації торфових ґрунтів. 

Охорона земель та раціональне використання земельних 

ресурсів є одним з основних принципів державної політики в галузі 

охорони довкілля. Відповідно до статті 150 Земельного кодексу 

України торфовища з глибиною залягання торфу понад 1 м належать 

до особливо цінних земель, а отже, потребують особливої охорони і 

раціонального використання [8]. 

Органічне виробництво передбачає використання 

сільськогосподарських земель з урахуванням їх природної здатності до 

самовідновлення.  Впровадження органічного виробництва потребує 

значних інвестицій: сертифікації земель, розробки плану 

довгострокового використання, виконання комплексу меліоративних 

робіт. Тому першочерговим завданням є захист грунтового покриву 

від впливу деградаційних процесів. 

Останніми десятиріччями спостерігається тенденція до 

збільшення кількості пожеж на торфових грунтах, що призводять до їх 

пірогенної  деградації – часткового або повного вигорання 

органогенних горизонтів [2]. Пірогенна деградація призводить до 

http://www.orgasnic.com.ua/
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фізичного знищення грунтового покриву, утворення западинного 

рельєфу, вторинного заболочення території. Це означає втрату 

високопродуктивних земель, їх вилучення з системи органічного 

виробництва.  

Пожежі на торфовищах зумовлюють забруднення атмосфери і 

грунтових вод оксидами Карбону та Нітрогену. Вони можуть 

спричинити вивільнення полютантів, законсервованих в геохімічно 

інертних покладах торфу, зумовлюючи забруднення сусідніх 

територій. Окрім цього пожежі на торфових ґрунтах негативно 

впливають на навколишнє середовище в цілому. Вони часто 

супроводжуються задимленням населених пунктів та транспортних 

магістралей, погіршенням здоров‘я людей.  

Проблема пірогенної деградації торфовищ є маловивченою. 

Тому дослідження причин, що призводять до пожеж на торфових 

ґрунтах, розробка заходів щодо їхньої мінімізації і локалізації, 

використання пірогенно трансформованих торфовищ і торфових 

ґрунтів, а також оцінка наслідків впливу цього явища на довкілля, має 

надзвичайно важливе наукове і практичне значення. 

В Україні пожежі на торфовищах найчастіше виникають в 

межах Полісся та Передкарпаття, де зосереджені головні масиви 

торфових ґрунтів. Так, протягом 2014 року на території України 

виникло 252 торф‘яні пожежі, дві третини з яких припадає на 

Львівську, Київську та Житомирську області [4]. 

Торфові болота займають 2,9% території Житомирської області, 

більшість з яких є низинними. Заболоченість території Житомирського 

Полісся зумовлена характером рельєфу, геологічною будовою, 

кліматичними умовами, гідрологічним режимом і близьким 

заляганням ґрунтових вод.  

Торфові ґрунти (болотні, лучно-болотні та торфово-болотні 

відміни) в Житомирському Поліссі поширені на площі 84,8 тис. га, з 

яких понад 70 % - у північних районах, насамперед Олевському, 

Овруцькому та Ємільчинському, де їх площа становить від 8 до 12,5 

тис. га [1]. Частим є поєднання торфових ґрунтів з лучно-болотними, 

алювіальними дерновими і лучними ґрунтами.  

Торфовища Житомирського Полісся майже повністю осушені і 

використовуються переважно як культурні сіножаті й пасовища, 

частково під ріллю і присадибні ділянки.  

Головною причиною виникнення та розвитку пожеж на 

торфових ґрунтах є пересихання верхніх шарів торфу, зумовлене 

зниженням рівня залягання ґрунтових вод. Останнє виникає внаслідок 

тривалих бездощових періодів влітку, а також меліоративного 
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переосушення торфових ґрунтів. В 1960-х рр. був запропонований 

новий метод осушення торфових грунтів з використанням глибоких 

дренажних каналів (до 4-5 м). Створювались самотічні дренажні 

системи, що забезпечували відрив капілярної кайми від органогенних 

горизонтів. Це спровокувало різке зростання темпів мінералізації 

органічної речовини, вітрову ерозію та торфові пожежі. 

Пірогенну деградацію торфових ґрунтів за характером прояву 

поділяють на глибинну (повне вигорання торфових горизонтів до 

мінерального дна болота або до меженного рівня ґрунтових вод зі 

збереженням нижніх субаквальних торфових горизонтів) і поверхневу 

(вигорають лише верхні органогенні горизонти (або частина 

горизонту). 

Особливістю пожеж на осушених торфових ґрунтах є те, що, на 

відміну від природних недренованих боліт, внаслідок їх виникнення 

вигорає практично вся органогенна маса торфу, залишаючи на 

поверхні мінерального дна болота малопотужний (не більше ніж 10-16 

см) шар вохристого, червонувато-вохристого або іржаво-вохристого 

попелу, який легко розвіюється в сухі періоди [2]. 

Процеси пірогенезу спричинюють глибокі деструктивні зміни в 

будові профілю і властивостях торфових ґрунтів. На місці вигорілих 

торфових осушених ґрунтів формуються специфічні пірогенні 

утворення – пірогенно-перегнійні, пірогенно-піщані, піщані, 

пірогенно- дерново-піщані й пірогенно-торфові. Їхні особливості 

визначені як вихідними параметрами і властивостями торфових 

ґрунтів, так і тривалістю та інтенсивністю самих пожеж. У межах 

Житомирського Полісся найпоширенішими є пірогенно-перегнійні та 

пірогенно-змішані торфові утворення, рідше – піщані та пірогенно-

піщані. 

Характерною особливістю пірогенних попелів є висока 

лужність середовища. Значення рН водного товщі попелу пірогенного 

утворення становить 9,9-10,3. Сильнолужна реакція ґрунтового 

розчину зумовлена наявністю у складі попелу значної кількості 

вуглекислого калію (поташу).  

За своїми властивостями шар пірогенно-торфового утворення 

дуже відрізняється від шару природного торфу. Його ефективна 

родючість низька, оскільки в ньому майже відсутні легкогідролізовані 

форми азоту та наявний дефіцит легкорозчинних сполук фосфору і 

калію, що є доступними для рослин [2].  

Пірогенні утворення характеризуються різким порушенням 

перебігу грунтових процесів. Вони вилучаються зі складу 

сільськогосподарських угідь, задіяних в органічному виробництві. В 
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подальшому торфовища, що постраждали під час пожеж, потребують 

біологічної рекультивації. На них можлива організація мисливських 

угідь і зон туристичного рибальства, рибогосподарських ставків.  

Зважаючи на актуальність проблеми пірогенної деградації 

торфових грунтів, необхідно вжити заходи щодо мінімізації і 

локалізації пожеж, охорони і раціонального використання торфових 

ґрунтів, запровадити моніторингові спостереження за їхнім станом як 

складової частини регіональної системи моніторингу довкілля. 

При захисті природних і поверхнево-пірогенно-деградованих 

торфових ґрунтів необхідно здійснювати ряд профілактичних заходів, 

спрямованих на мінімізацію загрози пірогенної деградації торфових 

ґрунтів. Серед них найбільш дієвими є такі: 

 використання торфових ґрунтів як лучних угідь або в 

травопільних сівозмінах з великою перевагою полів багаторічних трав; 

 двостороннє регулювання рівнів ґрунтових вод і стабільна 

підтримка лучного типу водного режиму в профілі осушених торфових 

ґрунтів; 

 систематичне внесення науково обґрунтованих норм 

органічних добрив з метою підтримання високого рівня родючості 

ґрунтів і накопичення свіжого перегною за рахунок кореневих систем 

рослин; 

 проведення піскування і глинування для збільшення вмісту 

мінеральної частини торфу і підвищення його зольності; 

 консервація торфовищ з наступною ренатуралізацією їх у 

близькі до природних болотні екосистеми. 

Впровадження органічного виробництва передбачає підвищену 

увагу до захисту грунтового покриву від впливу деградаційних 

процесів. Торфові ґрунти зазнають пірогенної деградації, що значно 

ускладнює ведення органічного виробництва. Головною причиною 

виникнення торфових пожеж є переосушення торфу внаслідок 

неправильної водної меліорації. Оптимізація роботи 

гідромеліоративних систем, піскування торфових грунтів, виведення їх 

зі складу орних земель та внесення органічних добрив не тільки 

знизить ризик виникнення пожеж, а й підвищить стійкість 

агроекосистем. Це дозволить успішно використовувати торфовища для 

потреб органічного виробництва у довгостроковій перспективі. 
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«ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА» ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Семінський А.А., студент 3-го курсу спеціальності  

«Економіка підприємства» НУБіП України 

 

Сьогодні в більшості країн  світу склалася складна екологічна 

ситуація, яка значною мірою спричинена інтенсивною 

сільськогосподарською діяльністю. Тому держави, насамперед 

економічно розвинуті, дедалі активніше впроваджують альтернативні 

системи сільського господарювання. Відповідно широкого 

застосування набули нові прогресивні методи ведення 

сільськогосподарського виробництва. Це біоінтенсивне міні-

землеробство; біодинамічне землеробство; технології використання 

ефективних мікроорганізмів – ЕМ-технології; органічне сільське 

господарство та ін. Особливістю зазначених технологій ведення 

сільського господарства є поєднання біологічного підходу й 

управлінського мистецтва. Головним при цьому стає вибір 

оптимальних сівозмін, збереження родючості ґрунтів, різноманіття 

культур і тварин, боротьба зі шкідниками та підвищення врожайності 

культур природними способами, забезпечення приросту м'ясо-

молочної продукції   шляхом використання кормів без консервантів, 

стимуляторів росту та збудників апетиту, створення для тварин 

безстресових умови утримання та транспортування. 

Нарощення темпів виробництва органічної продукції  –  

вагомий крок на шляху екологізації суспільства та стабілізації 

економіки в умовах сьогодення. «Зелена» економіка» – це 

господарська діяльність, «яка підвищує добробут людей і забезпечує 

http://www/
http://www/


 571 

соціальну справедливість, і, при цьому, істотно знижує ризики для 

навколишнього середовища та збіднення природи» [1]. Концепція 

«зеленої» економіки не замінює собою концепцію сталого розвитку, 

проте зараз усе більш поширюється визнання того, що досягнення 

сталого розвитку майже повністю залежить від створення правильної 

економіки. Сталий розвиток залишається найважливішою 

довгостроковою метою, але для її досягнення ми повинні зробити 

нашу економіку «зеленою» [3]. 

Загальновідомо, що Україна – це держава з потужним 

агропромисловим потенціалом і величезними перспективами розвитку 

сільського господарства. Вона володіє сприятливими кліматичними 

умовами та якісними, ще майже не забрудненими,  найбільшими у 

світі родючими чорноземами (30% всього світового запасу), 

прекрасними умовами для розвитку рослинництва, тваринництва та 

переробної галузі, наявність яких свідчить про можливість 

ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва, на що 

звертають увагу  й закордонні спеціалісти, які бачать в Україні 

великий екологічний потенціал. Зокрема, директор Інституту 

дослідження біологічного землеробства Швейцарії Урс Нігглі під час 

свого візиту до нашої країни  зазначив: «В Україні є всі передумови 

для розвитку органічного сільського господарства. Це прекрасні 

природні умови, м'який клімат, підходящий стан ґрунтів та великі 

масиви» [4]. 

Виходячи з цього, перспективним є розвиток «зеленої» 

економіки в Україні, розвиток екологічного сільського господарства. 

Екологічне сільське господарство – це господарство, яке опирається на 

прогресивні не шкідливі для середовища технології, що гарантують 

високу якість продуктів харчування, ощадливо використовуючи 

природні ресурси, підтримуючи природний баланс у довкіллі. Таке 

господарювання в порівнянні з традиційним має наступні переваги:  

– природоохоронні: зберігаються від забруднення атмосферне 

повітря, поверхневі та підземні води, стабілізується родючість ґрунту;  

– економічні: використовуються поновлювані ресурси, 

зменшуються виробничі витрати;  

– соціальні: екопродукти не шкодять людському здоров‘ю, 

створюються нові робочі місця, зберігаються малі господарства [2]. 

Українські  екологічні сільські господарства, кількість яких 

постійно зростає, сьогодні спроможні конкурувати з численною 

кількістю  господарств світу, хоча за кордоном приділяється значно 

більше уваги, ніж в Україні. Практично у всіх країнах світу, у яких 

займаються вирощуванням екологічно чистої продукції, господарства 
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субсидуються державою, оскільки там добре розуміють необхідність 

екологічно чистого харчування для збереження здоров‖я та генофонду 

нації [9]. 

Для прикладу: якщо у 1985 р. у Європі екологічне землеробство 

велося на площі 0,1 млн га, в 2000 р. – 3,5 млн га, то на сьогодні ця 

цифра сягнула 10,6 млн. га. Швидкий розвиток екологічного 

сільського господарства спостерігається в останні десятиріччя. 

Поширення екологічного сільського господарства пояснюють два 

головних фактори: розширення ринку та сільськогосподарська 

політика. Темпи росту екогосподарств вражають (в середньому за рік – 

25-30 %), які значно випереджають ріст інших секторів сільського 

господарства. Найшвидше зростає кількість екологічних господарств у 

скандинавських та середземноморських країнах. За останні 5 років 

кількість господарств у Швеції збільшилася удвічі, Фінляндії – у 3 

рази, Данії – у 4 рази, Італії – у 6 разів, а в Іспанії навіть у 12 разів. 

Важливу роль у виробництві екологічних продуктів відіграла державна 

допомога. В тих країнах, де субсидії були порівняно великими (в 

Австрії та Швейцарії) екологічне господарство досягло значних 

результатів. У Німеччині господарствам, які переходять на 

екологічний шлях, сплачували по 400 євро за гектар. Австрія – одна із 

передових країн в екологічному сільськогосподарському середовищі, 

де в період з 1991 до 2000 року кількість екологічних господарств 

збільшилась з 2 до 20 тис. Майже 5000 господарств сертифіковано і в 

Швейцарії (7,8 % корисної площі господарств країни). У 1995 р. в 

Данії було біля 1000 екологічних господарств, у даний час 

сертифіковано 3100, площа яких сягає 147 тис га (6 % від площі 

сільгоспугідь). Тут більш розвинуте екологічне тваринництво. 

Найбільше екологічних господарств – у Італії (біля 50 тис), площа яких 

складає 6,24 % від усіх сільськогосподарських земель країни [8]. 

Нарощують темпи вирощування екологічно-чистої продукції і 

українські господарства. Усі вони є сертифікованими, тобто 

виробництво, яке вони ведуть, схвалено міжнародними 

акредитованими компаніями. Вони вирощують зернові культури 

(пшениця, ячмінь, жито, овес), олійні культури (соняшник), бобові 

(горох, соя) без використання мінеральних та хімічних добрив 

(гербіцидів, пестицидів та інших). Для боротьби зі шкідниками 

практикують застосування фізичних та біологічних методів 

(ультразвуку, шуму, світла, пасток температурних режимів). Більшість 

сільськогосподарських робіт виконують вручну, щоб не пошкодити 

рослини. В останні роки нарощують темпи забезпечення ринку 

екологічно чистими  овочами, фруктами та ягодами [5]. У 
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тваринництві особливу увагу приділяють кормам без консервантів, 

стимуляторів росту та збудників апетиту. Для тварин створюють 

безстресові умови утримання та транспортування. 

Одним із таких сільськогосподарських господарств є ТОВ 

―Старий Порицьк‖, що в Іваничівському районі на Волині,  – сучасне 

сільськогосподарське підприємство, метою створення якого є ведення 

та розвиток органічного виробництва. Господарство здійснює свою 

діяльність у двох основних напрямках: молочне тваринництво та 

рослинництво. Завдяки впровадженню на підприємстві сучасних 

технологій та суворому контролю на всіх етапах виробництва 

досягнуто найвищих показників якості продукції [6]. 

Подібні господарства створюються по всій Україні. Сюди 

можна віднести  агрофірму "Агроекологія" Шишацького району 

Полтавської області [7]. Окрім того, на принципах органічного 

виробництва працює асоціація учасників органічного виробництва 

ТОВ "БіоЛан", створена на базі Іллінецького аграрного технікуму до 

складу якої входять юридичні та фізичні особи, які обробляють землю 

загальною площею понад 16,5 тисяч гектарів та багато інших. 

В Європі, як і в світі в цілому, споживання екологічної 

продукції кожного року зростає на 10-15%. І ця цифра з року в рік 

збільшується. Тому, хоча і стрімко зростає розвиток екологічного 

землеробства в світі, ринок ще відчуває гострий дефіцит екопродуктів. 

Україна має усі можливості скористатися даною ситуацією та 

заповнити цю нішу своєю продукцією [4]. 

В останні роки це зрозуміли в Україні, оцінили важливість 

виробництва екологічно чистої продукції та її переваги на світовому 

рівні. Відповідно визначився головний напрям екологізації 

землеробства – збереження ґрунтів, регулювання їх життєдіяльності, 

організація біологічного контролю всіх агротехнічних заходів, 

підтримка певного гомеостазу ґрунтових мікроорганізмів, у тому числі 

їх складу й чисельності.   

Якщо будуть створені сприятливі умови, то аграрний сектор з 

його потужним потенціалом  спроможний забезпечити вирощування 

до 80-ти млн т екологічно чистого зерна, понад 15 млн т олійних 

культур, 4 млн. т м‖яса. Це унікальна можливість  повністю 

забезпечити продовольчу безпеку країни, зробити нашу державу 

одним із основних конкурентів на світовому аграрному ринку.[6]. 

Український сільгоспвиробник має можливості сьогодні вийти 

на світовий ринок та достойно конкурувати з іншими виробниками. 

Для цього йому найперше потрібна підтримка держави. Щоб сільське 

господарство в нашій країні розвивалося й процвітало на засадах 
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«зеленої економіки» потрібні суттєві зміни у законодавстві, ціновій 

політиці: стабільні ціни на пальне, без чого не обробити тисячі 

гектарів землі, та на вироблену продукцію, яка сьогодні порівняно з 

цінами на інші товари вартує копійки.  Для вирішення проблеми на 

даному етапі доцільно надати державну підтримку у вигляді 

бюджетних субсидій (у тому числі для здійснення конвертації та 

сертифікації продукції), розробити стратегічно важливі та дієві 

програми, вивчити досвід зарубіжних сільгоспвиробників. 
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АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ 

ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Ю. О. Сидорук, студент 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Зона лісостепу з давніх-давен була зоною інтенсивного 

землеробства, а її західна частина і сьогодні залишається основним 

аграрним регіоном країни, де більшість населення зайнята в 

сільському господарстві. Це, звичайно ж, пов‘язано з наявністю у 

структурі ґрунтового покриву регіону родючих чорноземних ґрунтів. 

Найродючішими серед яких є чорноземи типові, проте їх площі є 

незначними, поширені вони вкрай нерівномірно, утворюючи 

переважно складні висотно впорядковані поєднання з сірими лісовими 

ґрунтами і гідроморфними ґрунтами. Ці ґрунти інтенсивно 

використовуються в сільському господарстві для вирощування 

основних культур. Зважаючи на таку вагому роль чорноземів у 

структурі сільськогосподарських угідь, їх дослідження завжди були 

актуальними. 

Утворилися чорноземи типові на лесах і лесовидних суглинках 

під добре розвиненою трав‘янистою рослинністю вологих лучних 

степів в умовах напівпромивного водного режиму. У західному 

лісостепу вони зосереджені у центрально-східній частині 

Тернопільської області та в південно-західній і центральній частинах 

Хмельницької області (Тернопільське плато та Авританська височина). 

Значні площі чорноземи типові займають у межиріччі Серету і Збруча. 

Це найбільший масив даних ґрунтів в межах західного лісостепу [1]. 

Перші відомості про чорноземи з‘явилися ще у працях                

М. Ломоносова. Проте основоположником вчення про їх походження, 

географію і родючість є В. Докучаєв. Історія дослідження чорноземів 

західного лісостепу сягає кінця ХІХ ст. Одним з перших дослідників у 

цій галузі був австрійський учений Л. Бубер, який у 1910 р. 

опублікував знамениту монографію «Про чорноземи Галіції і Подолії». 

На сучасному етапі, дослідження особливостей чорноземних 

ґрунтів, як феномена природи, еталону ґрунту не втрачає актуальності. 

Особливо важливим є вивчення їх екології, оскільки поряд з «статусом 

найродючіших» вони є найпіддатливішими до ерозійних процесів і 

«страждають» від суцільної деградації внаслідок інтенсивного, 

хижацького використання. Понад 80 % цих ґрунтів є розораними, 

також майже третина їх площі зазнає площинного змиву [5]. Потрібні 

нові знання, які набувають виняткової важливості, для того щоб 
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зберегти такий неоціненний дар природи як чорнозем. 

На сьогоднішній день існує чимало підходів до оцінки та 

характеристики деградації ґрунтів, проте загальноприйнятої методики 

досі немає. Одним із варіантів характеристики стану ґрунтів є 

агроекологічна оцінка. Тобто, комплексна характеристика ґрунту, що 

аналізує взаємодію людини з навколишнім середовищем у процесі 

сільськогосподарського виробництва, вплив сільського господарства 

на ґрунт, взаємодію між компонентами агроекосистем, характер 

функціонування агроекосистем в умовах техногенних навантажень [2].  

Для проведення агроекологічної оцінки чорноземів типових, 

було обрано територію Лановецько-Теофіпольського фізико-

географічного району Середньоподільської височинної області 

Західноукраїнського лісостепового краю. Вибір об‘єкта дослідження 

зумовлений тим, що чорноземи типові тут є найбільш поширеними, 

серед інших фізико-географічних районів західного лісостепу. Окрім 

цього, ґрунти в межах цієї території недостатньо вивчені в плані 

ґенези, морфології, властивостей, екології, хоча даний регіон є давнім 

осередком землеробської культури. Отже, дослідження чорноземів 

типових в межах даного фізико-географічного району має вагомий 

інтерес з наукової і практичної сторін стосовно їх подальшого 

використання та охорони. 

Основою та матеріалами для досліджень стали картограми 

агровиробничих груп ґрунтів Лановецького та Теофіпольського 

адміністративних районів (1961-1962 рр.), що складені за матеріалами 

дослідження ґрунтів 1958-1959 рр., та технічні звіти до них, матеріали 

технічних звітів крупномасштабного обстеження ґрунтів сільських рад 

Тернопільської та Хмельницької областей (1994-1995 рр.) та матеріали 

еколого-агрохімічного дослідження сільськогосподарських угідь ПСП 

Агрофірми «Горинь» (2010) [4, 7, 8, 9]. 

Для відображення впливу особливостей рельєфу, дослідження 

ґрунтів проводилося в межах катени. За наявними матеріалами для 

чорноземів типових мало гумусних незмитих, слабозмитих, 

середньозмитих, сильнозмитих та намитих їх відмін була проведена 

агроекологічна оцінка. Для проведення оцінки використано методику 

розроблену В. В Медведєвим, С. П. Абрамовим, Л. Т. Наливайком 

(1997) [5]. Наведена методика не є універсальною, проте дозволяє 

отримати дані про агроекологічний стан ґрунтів території, які можна 

застосовувати для науково обґрунтованих, раціональних, ефективних, 

екологобезпечних рішень щодо використання ґрунтового покриву. 

В ході дослідження, ґрунт вивчався у нерозривному зв‘язку з 

усіма природними умовами, що призвели до його утворення. 
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Показники радіоактивного забруднення та забруднення поверхневих 

вод, атмосфери не враховувалися при даній агроекологічній оцінці 

через відсутність достовірної інформації. Проте, враховуючи, що 

територія не зазнає впливу радіоактивного забруднення та поблизу 

немає великих промислових підприємств, які б забруднювали 

поверхневі води і атмосферу, ці показники не мають суттєвого впливу 

на стан ґрунтового покриву.  

За даними 1958, 1994 та 2010 роки було обчислено ґрунтово-

екологічні індекси, що є числовим виразом агроекологічної оцінки. 

Вони дають змогу кількісно, у порівняльному плані, оцінювати 

екологічну стійкість конкретного ґрунту. Низькі показники свідчать 

про незадовільне, в екологічному плані, використання ґрунтів, що 

може привести до деградації ґрунтового покриву. Високі показники 

говорять про можливість раціонального, екологічно безпечного 

використання ґрунтового покриву та підвищення його родючості [3].  

Отже, шляхом аналізу набору даних обраховано ґрунтово-

екологічні індекси для чорнозему типового в межах Лановецько-

Теофіпольського фізико-географічного району (табл. 1). 

Таблиця 1 

Ґрунтово-екологічні індекси чорнозему типового в межах 

Лановецько-Теофіпольського фізико-географічного району за 

1958-2010 рр. 

 

 1958 1994 2010 

Чорноземи типові малогумусні незмиті 4,52 4,32 4,24 

Чорноземи типові малогумусні слабозмиті 3,88 3,52 3,36 

Чорноземи типові малогумусні 

середньозмиті 

3,56 3,2 3,04 

Чорноземи типові малогумусні сильнозмиті 3,24 2,92 2,6 

Чорноземи типові намиті 4,32 4,04 4,04 

 

Одержані дані свідчать про інтенсивну деградацію ґрунту 

протягом останніх 50 років. Ґрунтово-екологічні індекси зменшуються 

по усіх відмінах чорноземів типових. Найбільш інтенсивної деградації 

зазнають чорноземи типові малогумусні сильнозмиті. Причинами 

цього є водна ерозія, яка відбувається в силу природних причин 

(особливості рельєфу) та підсилена нераціональним, інтенсивним 

веденням сільського господарства. Як наслідок, ґрунти сильно 

змиваються, скорочується потужність гумусового горизонту і вміст 

гумусу загалом, а це в свою чергу призводить до зменшення 

екологічної стійкості ґрунту. Слід також зауважити, що площі змитих 
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чорноземів типових щороку збільшуються, що набуває загрозливих 

масштабів. З верхніх частин схилів змиваються верхні горизонти, 

відповідно родючість таких ґрунтів знижується (рис. 1). 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

                                                       
 

Рис. 1 Процеси змиву ґрунту  

(Лановецький р-н, Тернопільська обл.) 

а – світлі плями на схилах - ознаки змитості ґрунтів; 

б – змитий з верхніх схилів ґрунт після грози у вересні 2015; 

в – потужність намитого матеріалу досягає 12 см. 

 

Дегуміфікація ще одна вагома причина деградації, викликана 

екстенсивним використанням ґрунту. Так, вміст гумусу у чорноземах 

типових малогумусних незмитих за 50 років знизився на 2,1 %, у 

чорноземах типових малогумусних сильнозмитих на 2,2 % (рис. 2).  

 
Рис. 2 Динаміка вмісту гумусу у чорноземах типових малогумусних в 

межах Лановецько-Теофіпольського фізико-географічного району за 

1958-2010 рр. 
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Невтішна тенденція, говорить про швидку деградацію 

чорноземів типових та викликає занепокоєння щодо майбутньої 

родючості ґрунту. 

Нажаль, агропромисловість не завжди має екологічний 

напрямок, інтереси виробників сільськогосподарської продукції 

частіше зорієнтовані на економічний ефект, нехтуючи станом 

навколишнього середовища. Хоча зараз, як ніколи пріоритетним 

повинно бути екологічне ведення сільського господарства для 

збереження родючості ґрунтів. 
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