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Постановка проблеми. Внаслідок інтенсифі-
кації землеробства в другій половині XX ст.  
агросфера України зазнала неабиякого антропо-
генного тиску, наслідком якого стало порушення 
екологічної рівноваги в навколишньому середо-
вищі та всебічні деградаційні процеси в системі 
ведення сільськогосподарського виробництва, 
зокрема, землеробстві. Ці процеси, що тривають 
і дотепер, включають у себе втрату родючості 
ґрунтів, посилення водної та вітрової ерозій,  
погіршення агрофізичних властивостей ґрунту, 
порушення його водного, повітряного й теплово-
го балансів, забруднення внаслідок нераціональ-
ного і необґрунтованого внесення мінеральних 
добрив та пестицидів. 
Внаслідок того, що існуюча система ведення 

сільськогосподарського виробництва не відпові-
дає сучасним вимогам раціонального, сталого 
землекористування, що, в свою чергу, негативно 
позначається на якості харчової продукції й си-
ровини, джерелом якої є сільське господарство. 
У зв’язку з цим виникла об’єктивна необхідність 
в екологізації сільськогосподарського виробниц-
тва, запровадженні альтернативних до традицій-
них методів господарювання. Однією з таких 
альтернативних систем господарювання є орга-
нічне виробництво. Воно, зокрема, сприяє зба-

лансованому природокористуванню, збережен-
ню та покращанню родючості ґрунтів, біологіза-
ції землеробства (використання органічних доб-
рив), підтриманню й підвищенню рівня біоріз-
номаніття в агросфері та біологічній активності 
ґрунту, використанню відновлювальних ресур-
сів, утилізації побічних відходів виробництва. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Серед вітчизняних вчених дослідженням перед-
умов розвитку органічного виробництва, його 
запровадження та функціонування займалися 
такі вчені, як М. К. Шикула, Н. М. Рідей,  
М. В. Капштик [8, 9]. Їх праці присвячені питан-
ням ґрунтозахисного обробітку ґрунту, його 
впливу на родючість ґрунту, а також ґрунтозахи-
сним технологіям – передумові органічного ви-
робництва. Шерстобоєва О. В. [15] досліджувала 
передумови для розвитку органічного виробниц-
тва в Україні, Н. А. Макаренко – екологічну екс-
пертизу технологій вирощування сільськогоспо-
дарської продукції, Ю. П. Манько – питання ефе-
ктивності екологічного землеробства, С. С. Анто-
нець, В. М. Писаренко, П. В. Писаренко [1, 12, 
14] – питання біологізації землеробства, в тому 
числі, її регіональний аспект (Полтавська об-
ласть). Крім того, О. І. Корніцька [11] розглядала 
екологічні та соціально-економічні, а О. Т. Ду-
дар – організаційно-економічні аспекти органіч-
ного виробництва. А. С. Антонець, В. В. Писаре-
нко [2], В. І. Артиш [3], Т. О. Зайчук [7] займалися 
питанням розвитку та становлення ринку органічної 
продукції, Є. В. Милованов – особливостями орга-
нічного руху в Україні, П. М. Скрипчук, Г. М. Ше-
вчук – еколого-економічними аспектами розвит-
ку органічного виробництва, Н. А. Берлач висві-
тлювала правові аспекти процесу органічного 
виробництва.  
Мета досліджень: аналіз розвитку та дослі-

дженості процесу органічного виробництва в 
Україні, зокрема на Полтавщині, на основі нау-
кових даних літературних джерел. 

___________________ 
* Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор П. В. Писаренко 

Обґрунтована потреба в екологізації сільськогос-
подарського виробництва для сприяння збережен-
ня навколишнього середовища та виробництва 
безпечної харчової продукції й сировини. Наведено 
визначення поняття «органічне сільське господар-
ство» та зазначені його основні особливості. Про-
ведено огляд літературних джерел щодо стану й 
тенденцій розвитку органічного сільськогосподар-
ського виробництва в Україні, зокрема в Полтав-
ській області. Окреслено основну проблематику  
дослідження щодо сфери органічного виробництва 

в найближчі роки. 
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Завдання досліджень. Систематизація основ-
них літературних даних щодо становлення та 
розвитку органічного виробництва в Україні й 
Полтавській області; обґрунтування на основі 
зроблених висновків майбутнього напряму до-
слідження в рамках наукової роботи. 
Матеріали і методика досліджень. Матеріа-

лами дослідження стали літературні джерела 
(наукові праці, монографії, статті, автореферати) 
вітчизняних вчених. У дослідженні використо-
вувалися теоретичні методи аналізу (співстав-
лення, порівняння, систематизація, класифікація) 
та метод синтезу. 
Результати досліджень (огляд літератури).  
Термінологічні аспекти визначення понят-

тя «органічне сільське господарство» 
Особливістю органічного виробництва на сьо-

годні є те, що немає його універсального, єдино-
го термінологічного визначення як на міжнарод-
ному рівні, так і в Україні. Наведемо для при-
кладу основні його визначення: 
По-перше, варто зазначити, що міжнародно 

визнаними англомовними синонімами органіч-
ного («organic») сільського господарства є тер-
міни «біологічне» («biological») та екологічне 
(«ecological»). Відповідно, від цих визначень  
формуються терміни різними мовами країн, в 
яких застосовуються прийоми органічного виро-
бництва [16]. В Україні використовується термін 
«органічне» сільське господарство згідно з пер-
шим українським приватним сертифікаційним 
органом «Органік стандарт». Він здійснює сер-
тифікацію органічної продукції відповідно до 
стандартів ЄС та є офіційно визнаним Європей-
ською комісією, контролюючим органом щодо 
органічного виробництва в Україні (реєстрацій-
ний номер – UA-BIO-108), що дозволяє експор-
тувати сертифіковану ним продукцію в країни 
Європейського союзу без отримання імпортного 
дозволу [13]. Крім того, широковживаним тер-
міном у вітчизняній науці для позначення орга-
нічної системи землеробства є термін «альтерна-
тивне» землеробство.  
За IFOАM (Міжнародною федерацією руху за 

органічне сільське господарство), органічне сіль-
ське господарство – це виробнича система, що 
підтримує здоров’я ґрунтів, екосистем і людей. 
Вона спирається на екологічні процеси, біоріз-
номаніття і цикли, адаптовані до місцевих 
умов, замість використання зовнішніх (вхідних) 
ресурсів із негативними побічними ефектами. 
Органічне сільське господарство поєднує в собі 
традиції, інновації та науку в інтересах навко-
лишнього середовища, сприяючи цим самим, 

справедливим відносинам і хорошій якості 
життя для всіх зацікавлених сторін [16]. 
У цілому – це цілісний системний підхід, за-

снований на багатьох процесах, що сприяють 
сталості екосистеми, безпечності харчових про-
дуктів, добробуту тварин і соціальній справед-
ливості [16]. 
Згідно з європейським стандартом щодо орга-

нічного виробництва, Постановою Ради (ЄС)  
№ 834/2007 від 28 червня 2007 року, органічне 
виробництво – це цілісна система господарю-
вання та виробництва харчових продуктів, яка 
поєднує в собі найкращі практики з огляду на 
збереження довкілля, рівень біологічного різно-
маніття, збереження природних ресурсів, за-
стосування високих стандартів належного 
утримання (добробуту) тварин та метод виро-
бництва, який відповідає певним вимогам до 
продуктів, виготовлених із використанням речо-
вин та процесів природного походження [6]. 
Відповідно до стандарту «Кодекс Аліментарі-

ус. Органічні харчові продукти», який був за-
проваджений Комісієї «Кодекс Аліментаріус» 
(спільна програма підрозділів ООН – ФАО і 
ВООЗ по стандартах на харчові продукти), орга-
нічне сільське господарство – це єдина система 
управління виробництвом, що дає можливість 
підтримувати і покращувати санітарний стан 
агроекосистеми, в тому числі біорізноманіття, 
біологічний кругообіг і біологічну активність 
ґрунту [10]. 
Науково-теоретичні та практичні засади 

органічного виробництва в Україні й Полтав-
ській області 
Науково-методичні і теоретичні основи для 

екологізації сільськогосподарського виробницт-
ва в Україні були закладені ще наприкінці XIX 
століття. Це ідеї пов’язані передусім із обробіт-
ком ґрунту без обертання скиби (І. Є. Овсінсь-
кий, 1899), що знайшли своє продовження в дру-
гій половині ХХ ст. у працях вчених, пов’язаних 
із безплужним (переважно плоскорізним) обро-
бітком ґрунту (Т. С. Мальцев, 1954; А. І. Бараєв, 
1965; А. Н. Каштанов, 1974; Є. С. Рябов, 1975 та 
ін.). Дані ідеї спочатку лягли в основу методу 
боротьби з вітровою і водною ерозіями в Казах-
стані, Сибіру та Заураллі. Власне, саме ці два 
головних несприятливих фактори й стали голо-
вною причиною пошуку способів удосконалення 
та екологізації системи традиційного екстенсив-
ного землеробства. Вітчизняними вченими було 
вирішено чимало теоретичних і практичних пи-
тань стосовно ефективного ведення ґрунтозахи-
сного землеробства на територіях, що знаходять-
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ся під впливом водної і вітрової ерозій у Лісо-
степу і Степу України (С. С. Соболєв, 1948;  
М. Н. Заславський; 1965, М. К. Шикула, 1968;  
О. Г. Тараріко, 1984).  
У 1973 році розпочався Полтавський велико-

масштабний експеримент (1973–1988 рр.), вели-
комасштабний тому, що в ньому були задіяні всі 
господарства Полтавської області. Суть даного 
експеременту полягала в адаптації ґрунтозахис-
ної системи землеробства до умов України на 
території Полтавській області. В 1976 році під 
керівництвом Ф. Т. Моргуна, відомого українсь-
кого наукового і громадського діяча, доктора 
сільськогосподарських наук, академіка Націона-
льної академії аграрних наук України, першого 
секретаря Полтавського обкому компартії Укра-
їни (1972–1988 рр.), М. К. Шикули доктора сіль-
ськогосподарських наук, професора, заслужено-
го діяча науки і техніки України, та за участі  
С. С. Антонця – засновника й президента  
ПП «Агроекологія» Шишацького району Полта-
вської області, Героя Соціалістичної Праці,  
Героя України, тодішнього голови колгоспу іме-
ні Орджонікідзе Шишацького району (с. Михай-
лики, з 1992 по 2000 р. – САТ «Обрій», з 2000 р. 
– ПП «Агроекологія») розпочалася розробка та 
провадження даної ґрунтозахисної системи зем-
леробства [5]. 
На всій території господарства з 1976 року за-

стосовується ґрунтозахисний, без обертання 
скиби, різноглибинний обробіток ґрунту; з 1979 
року тут відмовилися від застосування агрохімі-
катів на полях (ними оброблялося тільки посівне 
насіння). З 1986 року перейшли на методи біоло-
гізації землеробства (використання нетоварної 
частини врожаю, сидератів), із 1990 року засто-
совується мінімальний ґрунтозахисний обробі-
ток ґрунту (на 10–12 см під усі культури сіво-
змін), із 1996 р. відмовилися від застосування 
мінеральних добрив; із 1997 р. застосовується 
мінімальний (4–5 см) обробіток грунту. Це дало 
змогу виробляти екологічно безпечні продукти 
харчування та сировину, в тому числі для потреб 
харчової промисловості, що спеціалізується на 
виробництві продуктів для дитячого харчування 
[1, 2, 12]. 
До розробки та впровадження ґрунтозахисної 

системи землеробства в умовах України доклали 
зусиль і такі вчені як О. Г. Тараріко, Н. М. Рідей, 
М. В. Капштик, М. М. Доля та інші [12]. 
Понад тридцятирічним практичним досвідом 

ПП «Агроекологія» доведено, що ґрунтозахис-
ний безплужний обробіток ґрунту разом з орга-
нічними добривами є ефективним прийомом 

відновлення родючості ґрунтів, які зазнали аг-
рофізичної деградації внаслідок інтенсифікації 
сільськогосподарського виробництва. Крім того 
він є основою органічного землеробства.  
Технологічні прийоми органічного виробниц-

тва, що застосовуються в ПП «Агроекологія», 
спрямовані на раціональне використання земе-
льних ресурсів, протидію ерозійним процесам та 
агрофізичній деградації ґрунтів, підвищення їх 
родючості шляхом відтворення природних біо-
логічних процесів, а також на безпечну боротьбу 
з бур’янами, шкідниками, хворобами. Крім того 
передбачається повна або часткова відмова від 
використання синтетичних речовин: розчинних 
мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів 
росту та ГМО (генетично модифікованих органі-
змів та їх похідних). Методи органічного вироб-
ництва передбачають застосування комплексу 
агротехнічних заходів, що ґрунтуються на суво-
рому дотриманні сівозмін, уведенні до їх складу 
бобових культур, проведення поверхневого об-
робітку без обертання скиби, мульчування верх-
нього шару ґрунту поживними рештками, широ-
ке застосування органічних добрив (гною, ком-
постів, сидератів), захисту рослин агротехнічни-
ми і біологічними методами [2, 14]. 
Так, одними з найважливіших умов для пере-

ходу до господарювання на принципах органіч-
ного виробництва є необхідне системне застосу-
вання ґрунтозахисних технологій із мінімальним 
безполицевим обробітком ґрунту, внесення до-
статньої кількості органічних добрив (нетовар-
ної частини врожаю, гною, сидератів) та еколо-
гічно збалансовані сівозміни. [8, 9]. Однією з 
необхідних і важливих умов біологізації сільсь-
когосподарського виробництва є активізація дія-
льності ґрунтової мікрофлори. Таке управління 
процесами ґрунтової родючості полягає в пере-
будові мікробного ценозу фітосфери шляхом 
збагачення ґрунту органічними речовинами, а 
ризосфери рослин – активними штамами мікро-
організмів-антагоністів фітопатогенів, азотфік-
суючих і фосформобілізуючих мікроорганізмів, 
які селекціоновані з високопродуктивних приро-
дних фітоценозів і агрофітоценозів [15].  
Сертифікація і стандарти органічного  

виробництва 
Сільськогосподарське виробництво для під-

твердження статусу виробника органічної про-
дукції повинне пройти процедуру сертифікації, 
тобто перевірки відповідності вимогам (стандар-
там) органічного виробництва. 
Варто зауважити, що особливістю процесу ор-

ганічного виробництва є те, що воно ґрунтується 
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на системному контролі, тобто на оцінці методів 
виготовлення продукції, а не лише на оцінці ви-
хідного продукту. Головна ідея органічного ви-
робництва – це господарська діяльність у гармо-
нійно збалансованій взаємодії з природою і яко-
мога меншою залежністю від зовнішніх вхідних 
ресурсів (палива, синтетичних добрив, засобів 
захисту рослин та ін.). Ідеальною моделлю орга-
нічного виробництва є змішане, системно за-
мкнене (безвідходне) органічне господарство з 
одночасним отриманням продукції рослинницт-
ва і тваринництва, за оптимального і необхідно-
го для потреб обох сфер виробництва, науково 
обґрунтованого поєднання оброблювальних зе-
мель (ріллі), полів із багаторічними травами, а 
також кормовими культурами [4]. 
Сертифікацію здійснюють відповідно до стан-

дартів органічного виробництва. На сьогодні 
виділяють три головні групи стандартів: 
Міжнародні приватні або міжурядові рамочні 

стандарти: 
- Базові стандарти IFOAM (IFOAM Basic 

Standards – IBS). 
- Спільна програма ФАО (FAO) і ВООЗ 

(WHO) по стандартах на харчові продукти – Ко-
місія «Кодекс Аліментаріус» – «Кодекс Алімен-
таріус. Органічні харчові продукти». 
Основоположні стандарти або Директиви: 
- Постанови Ради Європейсього Союзу або Ре-

гламенти Комісії Європейського Союзу. Поста-
нова Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 
року стосовно органічного виробництва та мар-
кування органічних продуктів і скасування По-
станови (ЄЕС) № 2092/91; Регламент Комісії 
(ЄС) №889/2008 від 5 вересня 2008 року, що 
встановлює детальні правила щодо органічного 
виробництва, маркування і контролю для впро-
вадження Постанови Ради (ЄС) №834/2007 сто-
совно органічного виробництва і маркування 
органічних продуктів; Регламент Комісії (ЄC)  
№ 967/2008 від 29 вересня 2008, Регламент Ко-
місії (ЄС) № 1235/2008 від 8 грудня 2008 року, 
Регламент Комісії (ЄC) № 1254/2008 від 15 гру-
дня 2008, Регламент Комісії (ЄC) № 537/2009 від 
19 червня 2009, Регламент Комісії (ЄC)  
№ 710/2009 від 5 серпня 2009 року, Регламент  
Комісії (ЄС) № 271/2010 від 24 березня 2010 року. 

- Американська національна органічна про-
грама – NOP (National Organic Program) Мініс-
терства сільського господарства США (United 
States Department of Agriculture – USDA). 

- JAS (Japanese Agricultural Standard) – Япон-
ський стандарт якості сільськогосподарської 
продукції, до складу якого входить «особливий 

стандарт» щодо виробництва і переробки орга-
нічної продукції. 

- Швейцарія, Ізраїль, Арґентина, Австралія 
мають органічні стандарти, рівнозначні Поста-
нові Ради (EC) № 834/2007. 
Приватні Стандарти органічного виробництва: 
- Demeter, Naturland, Bioland, Ecoland, 

Biokreis, Ecovin (Німеччина); Soil Association 
(Великобританія); Bio Suisse (Швейцарія), Bio 
Austria, Austria Bio Garantie (Австрія), KRAV 
(Швеція), БІОЛан (Україна) та інші. 
Щодо України, то тут процес законотворення 

стосовно органічного виробництва триває з 2007 
року, коли на розгляд Верховної Ради України 
був внесений перший проект закону України 
«Про органічне виробництво». Станом на 8 лю-
того 2012 року в Україні відсутнє офіційно при-
йняте законодавство щодо органічного виробни-
цтва, існує лише прийнятий за основу до розгля-
ду комітетом Верховної Ради України з питань 
екологічної політики, природокористування та 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 
проект закону України «Про засади органічного 
виробництва» № 9707-1 від 18.01.2012 року.  
За відсутності вітчизняної законодавчої й  

нормативно-правої бази стосовно органічного 
виробництва, що, до речі, вважається одним із 
головних стримуючих чинників розвитку ринку 
органічної продукції в Україні [7, 11], сертифі-
кація органічних виробників і їх продукції здій-
снюється згідно з міжнародними стандартами. 
Зокрема, українська сертифікаційна компанія 
«Органік стандарт» сертифікує органічних виро-
бників відповідно до «Стандарту з органічного 
виробництва та переробки для третіх країн, рів-
нозначному стандарту Європейського Союзу» 
(Постанові Ради (ЄС) № 834/2007 та Регламенту 
Комісії (ЄС) № 889/2008).  
Врегулювання ринку органічних продуктів в 

Україні є необхідною і важливою умовою реалі-
зації державної політики в сфері безпеки харчо-
вої продукції та сировини. Крім зазначених про-
блем у сфері органічного виробництва виділяють 
також ті, що потребують нагального вирішення, 
а саме: відсутність державної підтримки та 
сприяння органічним виробникам (субсидуван-
ня, пільгове кредитування, дотації); обмеженість 
асортименту продукції; не налагодженість по-
стійних каналів збуту; відсутність належного 
маркетингового досвіду щодо реалізації такої 
продукції; недостатня обізнаність споживачів 
відносно особливостей органічної продукції та 
цінова політика щодо органічного виробництва, 
що потребує наразі свого удосконалення (ціни 
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на органічні продукти під час вищі за звичайні) 
[3, 7]. 
Висновки. Органічне виробництво залиша-

ється важливою галуззю розвитку АПК України 
і необхідною умовою екологізації сільськогос-
подарського виробництва. Не виникає сумніву, 
що для його розвитку потрібна не лише ком-
плексна державна підтримка, але й ефективна 
науково-методологічна база. Незважаючи на те, 
що на сьогодні у вітчизняній науці існують до-

слідження щодо органічного виробництва та різ-
номанітних його аспектів, поглибленого опра-
цювання потребують ще чимало питань. Перед-
усім це стосується технологічних аспектів вироб-
ництва, особливо в розрізі формування методів 
переходу до органічних форм господарювання й 
технологій вирощування продукції рослинницт-
ва і тваринництва для відповідності нормам ор-
ганічних стандартів, а також пошук шляхів та 
ефективних моделей органічного виробництва. 
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