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Постановка проблеми. Людина є частиною 
природи й одночасно бере активну участь у її 
житті як виробник і як споживач. Тому людство 
має бути безпосередньо зацікавленим у збере-
женні та примноженні родючості земель, а мето-
ди ведення сільського господарства повинні пе-
ребувати не лише в центрі уваги вузького кола 
професійного інтересу, а й стати пріоритетом 
загальнолюдського, культурного життя народу. 
У наш час, коли повітря, вода і земля забруд-

нені продуктами життєдіяльності людини й еко-
логічна обстановка, попри всі зусилля, продов-
жує погіршуватися, люди все більше й більше 
починають замислюватися про вплив екології на 
власне здоров'я. І це не безпідставна тривога: 
нині понад 90 % людей хворіють у працездатно-
му віці, а досягнувши пенсійного рубежу, мають 
уже цілий «букет» недуг. Смертність громадян 
активного віку (від 20 до 50 років), тобто в розквіті 
сил, збільшилася в 2,2 разу і в 3–4 рази перевищує 
цей показник у країнах Західної Європи.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми, 
свідчить, що негативна динаміка розвитку подій 
може призвести до того, що сьогоднішні онуки 
проживуть на 8–11 років менше, ніж їхні бабусі 
й дідусі. Нині 85 % школярів мають істотні від-
хилення у показниках здоров'я, а від 60 до 80 % 
юнаків – ще й різні обмеження в придатності до 
армійської служби. Середня тривалість життя 

українців за два останніх десятиліття скоротила-
ся на три роки. Усе це значною мірою зумовлено 
екологічною ситуацією, негативний вплив лю-
дини на яку очевидний. Чекати кращих часів, 
сприятливих для вирішення цієї проблеми, вже 
ніколи, адже за таких обставин «світле завтра» 
може й не настати [3]. 
Нині вміст речовин, шкідливих для здоров'я 

людини, у повітрі, воді, ґрунті та продуктах хар-
чування нерідко досягає критичних показників.  
І хоча агрохімікати, у загальному обсязі шкідли-
вих для людини речовин, займають непровідне 
місце, та вони безпосередньо впливають на 
якість продуктів харчування, а тому є особливо 
небезпечними. Українці змушені вживати в їжу 
продукти, які можуть завдати непоправної шко-
ди їхньому життю і здоров'ю. 
Мета дослідження: обґрунтувати необхід-

ність широкого впровадження органічного зем-
леробства як важливого чинника отримання еко-
логічно безпечних продуктів харчування. 
Завдання: обґрунтувати взаємозв’язок здо-

ров’я людини з продуктами харчування. 
Результати досліджень. Єдиним виходом із 

кризової ситуації, що склалася, має стати зміна 
агрохімічної концепції землеробства на агробіо-
логічну – таку, що узгоджується із законами 
Природи. Закони ці прості: рослини засвоюють і 
концентрують у собі енерґію Сонця, частково 
передають її тваринам. Відмерлі рослини й тва-
рини та їх виділення потрапляють у землю й ді-
стаються на харч ґрунтовим мікроорганізмам. 
Ґрунтові мікроорганізми переробляють і знову 
передають накопичені у ґрунті органічні та мі-
неральні речовини рослинам. Елементи, яких їм 
бракує, вони добувають із повітря та ґрунтових 
мінералів, використовуючи для цього все ту ж 
накопичену рослинами сонячну енерґію. Цей 
кругообіг триває вже мільйони років – він є за-
порукою продовження життя на Землі. І якщо ми 

Викладено результати досліджень доцільності 
заміни агрохімічної концепції землеробства на аг-
робіологічну. Цьому у найбільшій мірі підпорядко-
ване органічне землеробство, виробничою філосо-
фією якого є турбота про землю, отримання еко-
логічно безпечних продуктів харчування, які є  
одним із основних чинників здоров’я людини. 
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не хочемо перервати цей процес життя, то  
повинні дотримуватися законів Природи й муд-
ро їх використовувати.  
Земля – це єдиний живий організм, який по-

стійно самовдосконалюється. В шарі ґрунту гли-
биною 30 см на 1 м2 степу мешкає близько 2 кг 
бактерій, актиноміцетів і грибків; близько 100 г 
інфузорій та інших найпростіших; до 50 г нема-
тод, кліщів, ногохвосток; до 100 г молюсків і до 
500 г хребетних. Уся ця «юрба» живе завдяки 
тому, що споживає за сезон близько 10 кг органі-
ки. Ця унікальна у Всесвіті сукупність – рослини, 
тварини, гриби і мікроби, які процвітають у ство-
реному для себе домі, – оце і є животворний ґрунт, 
кращі властивості якого можуть бути збережені 
тільки в системі природних технологій. 
Тому виробничою філософією аграрного сек-

тора повинна стати турбота про землю, створен-
ня оптимальних умов життєдіяльності ґрунтової 
біоти, що забезпечить отримання екологічно 
безпечних продуктів харчування [1, 4, 5]. Найго-
ловнішою, першочерговою метою на цьому 
шляху стане піклування про людину, її здоров’я, 
а вже потім – отримання прибутку. 
На ринку продуктів харчування сьогодні без-

ліч пропозицій стосовно здорового харчування. 
Та чи існує один-єдиний спосіб вирішення про-
блеми здорового харчування? Так, він існує. І, як 
все геніальне, – він простий: для цього необхід-
но виростити сировину в екологічно чистому 
середовищі, а також переробити й упакувати її 
екологічно чистим способом. 
Чому саме це рішення є безальтернативним? 

Відповідь і на це запитання проста: продукти, 
створені природою без використання неприрод-
них субстанцій, найбільш повно й збалансовано 
містять у собі всі необхідні для життєдіяльності 
людського організму речовини. У цьому разі 
можна вжити фразу: «Зроблено природою», –  
і вона буде найбільш повно характеризувати 
якість отриманого продукту.  
Органічне сільське господарство – це наразі 

єдина виробнича система, що підтримує й по-
кращує стан ґрунтів, екосистем, а тому – й лю-
дей. Вона базується на природних процесах, біо-
різноманітті, виключає методи господарювання з 
несприятливими наслідками, поєднує традиції, 
інновації та наукові досягнення з метою отри-
мання максимальної користі від природних ре-
сурсів, поширюючи гармонійні стосунки та за-
безпечуючи високу якість життя всім, хто залу-
чений до цієї системи. 
Екологічно безпечні харчові продукти вироб-

ляють на основі сільськогосподарської сирови-

ни, вирощеної за технологіями органічного зем-
леробства, якими не використовуються синтети-
чні агрохімікати, генетично модифіковані орга-
нізми, проводиться мілкий обробіток ґрунту. Та-
кі продукти не шкідливі для людського організ-
му: овочі не містять нітратів і залишків пестици-
дів, ковбаса й шинка – канцерогенів, йогурти та 
сирки – штучних підсилювачів смаку, фарбників 
і консервантів. Вони багаті на вітаміни, мінерали 
та біологічно активні речовини. Тому такі про-
дукти – джерело здоров'я, енерґії та бадьорості. 
У зв’язку з цим органічне виробництво, яке є 
основою створення такої продукції, набуває  
значного поширення. 
Технології органічного виробництва спрямо-

вані на поліпшення екологічного стану довкілля, 
підвищення конкурентоспроможності вітчизня-
ної сільськогосподарської продукції. Водночас 
розвиток органічного виробництва має важливе 
соціально-економічне значення, поскільки ство-
рює сприятливі умови для розбудови сільських 
територій, суттєво сприяє підвищенню рівня  
зайнятості та добробуту населення, забезпечує 
сталий розвиток сільських територій, зміцнює 
економіку держави, а отже, є державною про-
грамою.  
Настав час нового агрономічного мислення з 

екологічними пріоритетами. Епоха існування 
людства, яка не відкидає інтенсифікації галузі, 
але передбачає максимальну узгодженість її з 
законами Природи. Отримана без застосування 
агрохімікатів продукція рослинництва й тварин-
ництва – не тільки здоров'я наше і наших дітей,  
а й здоров'я довкілля й ґрунтів. Це та продукція, 
з якою можемо вийти на зовнішні ринки й з оп-
тимізмом дивитись у майбутнє. 
Одним із можливих шляхів впровадження ра-

ціонального природокористування є локальне 
вирішення глобальних проблем. Це означає, що 
кожен аграрій здатен вирішувати глобальну еко-
логічну проблему збереження планети локально 
у себе в господарстві. 
Майже сорокарічний успішний досвід ПП 

«Агроекологія» довів, що впровадження органі-
чного землеробства, на тлі підвищення родючос-
ті ґрунту, дає можливість досягати урожаїв на 
рівні інтенсивного землеробства, але при цьому 
вирощувати продукцію екологічно безпечну для 
здоров'я людей. Здорова земля – здорова люди-
на. Семен Свиридонович Антонець переконаний, 
що органічне землеробство здатне вже у най-
ближчі роки забезпечити все населення України 
високоякісними продуктами харчування. Для 
цього потрібно лише краще усвідомити закони 
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землеробства, відкрити для себе нові шляхи 
отримання високих урожаїв якісної продукції, 
глибше пізнати взаємозв'язок землі, рослин, тва-
рин, людини і Космосу. 
За сучасних умов соціально-етична концепція 

органічного землеробства повинна стати фунда-
ментом діяльності всіх аграрних підприємств, 
оскільки вона є важливою передумовою удоско-
налення виробництва.  
Світовий ринок потребує активного залучення 

аграрного потенціалу України в світову економі-
ку. З огляду на ґрунтово-кліматичні умови, вигі-
дне географічне розташування в центрі Європи 
та давні аграрні традиції, Україна має значні 
можливості широкого виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції та її експорту. 
Обсяги виробництва української екологічно 

безпечної продукції щорічно збільшуються на 
15–20 %. Ринок органічних продуктів (незважа-
ючи на кордони) залишається одним із найціка-
віших ринків харчової промисловості, що розви-
вається сьогодні й зростатиме в майбутньому.  
Висновки: 1. Можна з упевненістю та опти-

мізмом прогнозувати, що в найближчі 3–4 роки 
Україна матиме всі шанси ввійти до клубу пер-
шої «десятки» світових виробників органічної 
продукції. Цьому, зокрема, сприятиме виконання 
Державної цільової програми розвитку українсь-
кого села на період до 2015 року, якою заплано-
вано збільшити площі сільськогосподарських 
угідь, сертифікованих відповідно до органічних 
стандартів, до 5 % у 2015 р. та на 7 % – у 2020 р., 

проти 0,7 % у 2010 році. 
2. Здорова нація – одна з головних запорук 

подальшого прогресу суспільства. Мати здорову 
націю в Україні вдасться лише за умови якісно-
го, екологічно безпечного і здорового харчуван-
ня, сировину для якого можуть забезпечити ви-
ключно технології органічного землеробства. 
Тому органічне землеробство, що стає одним із 
найважливіших чинників забезпечення здорово-
го способу життя, значною мірою впливатиме на 
інтелект і творчий потенціал кожної людини і 
всієї нації.  

3. Широке впровадження органічного вироб-
ництва має стати одним із пріоритетних напря-
мів державної аграрної політики в найближчому 
майбутньому, і це під силу нинішньому поко-
лінню українців. Є досвід, є наукові розробки, 
потрібно ще бажання й рішучі дії лідерів нації, 
активна і цілеспрямована участь держави не си-
лою та вказівками, а з допомогою економічних 
державних стимулів і дотацій, що мають базува-
тися на законодавчій основі. Аграріям, які стали 
на шлях екологізації своїх господарств, необхід-
на системна підтримка, що діятиме постійно,  
а не у вигляді разових бюджетних подачок. 

4. Широке застосування органічного земле-
робства, виробництво на його основі екологічно 
безпечної продукції, збереження й примноження 
родючості українських чорноземів повинно бути 
поставлене в ранг державної програми – і тоді 
виграють усі: держава, нація, нинішнє і майбутні 
покоління українців. 
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