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Постановка проблеми. Аграрний сектор 
економіки України демонструє стабільні тенден-
ції зростання (індекс обсягу сільсько-
господарського виробництва за 2011 рік зріс на 
17,5 %) в умовах нестабільної світової фінан-
сово-економічної ситуації. За цих умов активно 
розвивається експортний потенціал галузі.  
В 2012 році частка експорту в загальному обсязі 
зовнішньої торгівлі продукції аграрного сектора 
становила 69,8 % і досягла 18,2 млрд дол. США 
[13]. 

Експорт сільськогосподарської продукції 
України в Європейський Союз постійно зростає: 
2010 рік – 2,12 млрд дол. США (29 % у загаль-
ному експорті); 2012 рік − 5,08 (27,9 %) і в 
регіональній структурі займає друге місце [13]. 
Проте в товарній структурі цього експорту перева-
жають насіння і плоди олійних рослин – 33,16 % 
(це, в основному, насіння соняшнику і рапсу), 
жири та олії тваринного або рослинного поход-
ження − 29,75 % (це олія тих же самих культур), 
зернові культури 7,44 % [4], що забезпечено 
відповідним зростанням виробництва. 

Однак високі врожаї зернових і олійних 
культур останніх років (2011 р. – 37,0 ц/га 
зернові та зернобобові культури; 18,4 ц/га – со-
няшник, 17,3 ц/га – ріпак) досягнуті за рахунок 
природної потенційної родючості ґрунту та 
сприятливих кліматичних умов [12]. 

Під урожай 2011 року у середньому на гектар 

посіву було внесено 68 кг діючої речовини на 
гектар мінеральних добрив та 0,5 т/га органічних 
добрив, що не забезпечує бездефіцитний баланс 
ґумусу (-0,37 т/га) і поживних речовин  
(-117,7 кг/га) [10]. 

Зростання виробництва експортно-
орієнтованих культур, насамперед соняшнику і 
ріпаку, ведеться за рахунок розширення 
посівних площ цих культур, що порушує науко-
во обґрунтовані сівозміни. Так, наприклад, у 
структурі посівних площ Миколаївської області 
за останні роки соняшник займає 26−31 %, що 
означає повернення даної культури на одне й те 
ж поле через 3–4 роки. Ця культура в науково 
обґрунтованих сівозмінах завжди закінчує 
ротацію культур і після неї обов’язково поле за-
лишалося під чорний пар, а термін її повернення 
не менше, ніж сім років. Як просапна культура 
соняшник підвищує інтенсивність водної ерозії:  
на схилах від 1 до 3 градусів втрати ґумусу в чорно-
земах під його посівами досягають 1,3–1,4 т/га 
щорічно [2]. 

Враховуючи євроінтеграційні прагнення 
України, виникає проблема вдосконалення 
експортної структури аграрного сектора в країни 
ЄС на підставі системи землеробства, що забез-
печувала б стабільний попит на продукцію за 
раціонального використання та охорони земель-
них ресурсів. Однією з таких систем є органічне 
землеробство. 

Аналіз основних досліджень і публікацій,  
у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Засновником концепції органічного землеробст-
ва вважають японського філософа Мокіші Окада 
(1882–1955 рр.). Вагомий внесок у її розвиток 
зробили також німецький вчений Рудольф 
Штейнер (1924 р. – біодинамічне землеробство), 
французький Лемер Буше (1964 р. – біологічне 
землеробство), українські вчені Іван Овсінський, 
Алекс Подолінський. Над цією проблемою 
плідно працювали всесвітньо відомі вчені  
Т. С. Мальцев, Ф. Т. Моргун, М. К. Шикула та 
інші. Незважаючи на активну діяльність 
науковців, площі земель органічного землероб-
ства становлять в Україні в 2011 році 0,65 % 

Обґрунтовано необхідність розвитку органічного 
землеробства в Україні як умови зростання експо-
рту аграрної продукції в Європейський Союз, що 
одночасно забезпечує збереження і відтворення 
якісних характеристик земельних ресурсів. Дове-
дено, що тенденції попиту на органічну продукцію 
в Європейському Союзі та наявні якісні й екологіч-
но чисті земельні ресурси в Україні створюють 
передумови для активізації органічного виробниц-
тва і відповідного експорту. Визначено проблеми, 
що стримують впровадження даної системи  

землеробства, та пропозиції щодо їх розв’язання. 
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загальної площі сільськогосподарських угідь. 
Однією з причин цього є недостатньо розвину-
тий ринок, передусім експортної продукції. 

Метою дослідження є обґрунтування теоре-
тичних засад органічного землеробства та на-
дання практичних рекомендацій щодо його роз-
витку. 

Досягнення поставленої мети зумовило 
необхідність вирішення наступних завдань: 

- проаналізувати визначення сутності 
органічного землеробства; 

- обґрунтувати необхідність розвитку даної 
системи землеробства для інтенсифікації екс-
портного потенціалу аграрного виробництва 
України; 

- окреслити перспективи розвитку органіч-
ного землеробства в Україні; 

- встановити позитивний вплив органічних 
технологій на якісний стан ґрунтів; 

- виявити стримуючі фактори розвитку 
органічного землеробства та запропонувати 
шляхи їх подолання.  

Результати досліджень. Землеробство, як 
один із перших видів діяльності людства, трива-
лий час було спрямоване лише на збільшення 
виробництва продовольства та одержання сиро-
вини для промисловості. Такий підхід призвів до 
постійного зростання витрат енерґії та ресурсів 
на виробництво одиниці продукції, а також до 
виснаження природного потенціалу ґрунтів і  
забруднення довкілля.  

Для запобігання цих процесів було започат-
ковано альтернативні системи землеробства 
(біологічне, органо-біологічне, біодинамічне, 
екологічне, органічне). 

Основними елементами всіх цих систем зем-
леробства є: 

‐ заборона або суттєве обмеження викори-
стання мінеральних добрив і пестицидів; 

‐ підтримка родючості ґрунтів за рахунок 
внесення органічних добрив (гною, сидератів, 
рослинних решток, іншої органіки); 

‐ мінімальний ґрунтозахисний обробіток 
ґрунту, що запобігає його деградації; 

‐ дотримання науково обґрунтованих сівозмін; 
‐ біологічні засоби боротьби зі шкідниками; 
‐ заборона використання генетично-

модифікованих організмів. 
За своєю сутністю об’єднання цих елементів 

і є визначенням органічного землеробства,  
даним Департаментом сільського господарства 
США ще у 1980 році [17]. 

 За визначенням Міжнародної федерації з 

розвитку органічного землеробства (IFOAM), 
органічне землеробство об’єднує всі сільсько-
господарські системи, які підтримують 
екологічно-, соціально- та економічно доцільне 
виробництво сільськогосподарської продукції. 

В основі таких систем лежить використання 
локально-специфічної родючості ґрунтів як 
ключового елементу успішного виробництва. 
Такі системи використовують природний 
потенціал рослин, тварин і ландшафтів і 
спрямовані на гармонізацію сільськогоспо-
дарської практики та навколишнього середовища.  

Органічне землеробство суттєво зменшує ви-
користання зовнішніх факторів виробництва  
(ресурсів) шляхом обмеження застосування синте-
зованих хімічним шляхом добрив, пестицидів і 
фармпрепаратів. Замість цього для підвищення 
врожаїв та для захисту рослин використовуються 
інші агротехнологічні заходи й різноманітні 
природні чинники.  

Органічне землеробство дотримується 
принципів, обумовлених місцевими соціально-
економічними, кліматичними та історико-
культурними особливостями [16]. 

Зазначимо, що збереження та підвищення 
родючості ґрунтів є одним із головних складо-
вих у системі органічного землеробства, на що і 
спрямовані основні технологічні прийоми та  
заходи. 

Технології органічного землеробства стрімко 
поширюються в країнах Європейського Союзу 
(рис. 1). 

Так, за період із 1985 по 2011 рік кількість 
органічних господарств у країнах ЄС зросла з 6058 
до більше ніж 240000, а площа земель органічного 
землеробства – зі 172 тис. га до 9,5 млн га, що ста-
новить 5,4 % земель сільськогосподарського при-
значення. 

Швидкими темпами зростає ринок 
органічних продуктів Європейського Союзу 
(рис. 2) [14].  

За період 2004–2011 років він зріс у 1,97 ра-
зу, досягнувши 19,7 млрд євро і маючи тенденції 
до подальшого зростання. 

Найбільшими за обсягом є ринки органічних 
продуктів таких країн як Німеччина (6,6 млрд 
євро), Франція (3,76 млрд євро), Велика Британія 
(1,9 млрд євро).  

Найбільшим споживанням органічної проду-
кції на душу населення визначаються Швейцарія 
− 177,4 євро, Данія − 161,9 євро, Люксембург − 
134,3 євро. 
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Рис. 1. Динаміка кількості органічних господарств та площі земель під органічним 

землеробством у країнах Європейського Союзу (побудовано за даними [15, 14]) 
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Рис. 2. Динаміка обсягу ринку органічних продуктів Європейського Союзу (джерело [14]) 
Основними мотивами споживання органічної 

продукції є: 
‐ екологічна безпека харчування, висока 

якість та свіжість продуктів; 
‐ вищі смакові якості органічної продукції; 
‐ збереження природного середовища у 

процесі виробництва; 
‐ відсутність генетично модифікованих 

організмів. 
Проте, не зважаючи на активний розвиток 

органічної продукції, Європейський Союз має 
обмежені можливості у розвитку даного вироб-
ництва.  

Основні причини цього: низькі якісні харак-
теристики ґрунтів та широке використання в 
сільському господарстві інтенсивних технологій.  

Відведені під них території «оточують» землі 
органічних господарств, стримуючи їхній розви-
ток. 

Враховуючи цю ситуацію й тенденції роз-
витку кон’юнктури ринку органічних продуктів 
Європейського Союзу Україна має перспективи 
зайняти на ньому свій сеґмент.  

Враховуючи євроінтеграційні прагнення 
України − особливо при створенні зони вільної 
торгівлі − органічне землеробство може стати 
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одним із факторів посилення економічних 
зв’язків із Європейським Союзом з одночасним 
впровадженням ресурсоощадних технологій. 

В ЄС підтримується стабільний попит на 
органічне зерно, бобові, фрукти, овочі та про-
дукти їх переробки.  

Водночас у структурі експорту України в 
Європейський Союз вони займають незначну 
частку: зернові культури − 7,44 %, їстівні плоди 
й горіхи – 3,53 %, овочі та коренеплоди − 1,1 % 
[4].  

Наявність родючих, екологічно чистих зе-
мель і порівняно низька вартість робочої сили 
відкривають значні потенційні можливості акти-
візації експортної діяльності. 

За даними М. К. Шикули [11], в Україні є 
близько восьми мільйонів гектарів екологічно 
чистих чорноземів. Кисиль В. І. виділяє зони, 
придатні для вирощування екологічно-чистої 
продукції [3], за якими близько 50 % території 
Миколаївської і 80 % Херсонської областей 
придатні для органічного землеробства.  

Проте, за даними IFOAM, в Україні в 2011 р. 
під органічним землеробством було зайнято  
лише 270320 га у 155 сертифікованих господар-
ствах [14].  

Органічне землеробство підвищує еколого-
економічну ефективність виробництва.  

Дослідженням органічних технологій вико-
ристання нетоварної продукції зернових культур 
із супутньою обробкою мікробіологічними пре-
паратами на типовому ґрунті Миколаївської об-
ласті встановлено прискорення відновлення в 
ньому поживних речовин, органічної речовини, 
мікроелементного складу ґрунту, очищення  
ґрунту від важких металів [5–8].  

Це дає змогу зекономити на застосуванні 
мінеральних добрив і отримувати додаткову 
продукцію [9]. 

Однак, не зважаючи на перспективи розвитку 
експортного потенціалу і збереження та віднов-
лення якісних характеристик ґрунтів, стримую-
чими факторами розвитку органічного земле-
робства в Україні є: 

1. Відсутність законодавчої бази у вигляді 
Закону України «Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції та 
сировини», прийнятого Верховною Радою 
України в цілому 18.09.2012, що за пропози-
ціями президента України знаходиться на 
доопрацюванні. 

2. Перехід до органічного землеробства 
триває від 2 до 5 років, протягом яких 

підприємець несе збитки від зниження урожайності 
та боротьби з бур’янами й шкідниками. 

3. Платня за сертифікацію в ЄС становить 
250–750 євро за середньої площі 30–50 га.  
В Україні середня площа сертифікованого гос-
подарства 2200 га, що збільшує витрати, а крім 
того треба оплатити транспорт і перебування 
інспектора [11]. 

4. Низький рівень інформованості, екологічної 
культури, освіти та інноваційної активності  
аграрних виробників. 

Таким чином, для активізації експортного 
потенціалу і розв’язання екологічних проблем 
землеробства в Україні доцільно: 

- розвивати законодавчу базу,  
- забезпечити державну підтримку госпо-

дарств у перехідний період та в ході проведення 
сертифікації на відповідність органічному  
виробництву,  

- створити інфраструктуру ринку органічних 
продуктів. 

Висновок. Експорт аграрної продукції 
України в ЄС в останній період демонструє 
стабільні темпи зростання, проте його товарна 
структура відрізняється значною часткою 
технічних культур і продуктів їх переробки.  

Такий однобічний експорт продукції сприяє 
порушенню сівозмін і деградації земельних 
ресурсів.  

Органічне землеробство в Європейському 
Союзі має тенденції зростання за кількістю гос-
подарств, площі угідь і обсягу продукції, що 
споживається.  

Враховуючи наявність великих площ родю-
чих і екологічно чистих ґрунтів – в умовах зрос-
тання попиту на органічну продукцію в Євро-
пейському Союзі – Україна має перспективи 
розвитку експортного потенціалу, посилення 
економічних зв’язків з ЄС за одночасного вико-
ристання технологій, що сприяють збереженню і 
відновленню якісних характеристик ґрунтів.  

Для цього потрібно:  
- доопрацювати Закон України «Про вироб-

ництво та обіг органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини»;  

- надавати державну допомогу господарст-
вам під час переходу на органічні технології та 
проведення сертифікації; 

- активізувати інформаційно-консультаційну 
роботу із впровадження системи органічного 
землеробства. 
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