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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СТАНОВЛЕННІ 
ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЧНОГО 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Анотація. У  статті проаналізовано і систематизовано термінологічні особливості розуміння сутності органічного 
сільського господарства, відмінності його трактування у міжнародних та державних законодавчих і нормативних 
документах. Розглянуто основні етапи становлення принципів органічного господарювання на світовому та вітчизняному 
рівнях. Виділено екологічні, економічні та соціальні переваги органічного агровиробництва, а також систематизовано 
основні цілі, що ставляться сьогодні перед виробниками органічної продукції та переваги такого типу господарювання. 
Ключові слова: органічне сільськогосподарське виробництво, міжнародне законодавство, постанови Ради ЄС.
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Аннотация. В статье проанализированы и систематизированы терминологические особенности понимания сущности 
органического сельского хозяйства, различия его трактования в международных и государственных законодательных 
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мировом и отечественном уровнях. Выделены экологические, экономические и социальные преимущества органического 
агропроизводства, а также систематизированы основные цели, которые ставятся сегодня перед производителями 
органической продукции и преимущества такого типа хозяйствования.
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THE PRESENT TIME TENDENCY IN BECOMING PRINCIPLES OF ORGANIC AGRICULTURE
Abstract. The article analyzed and systematized terminological peculiarities o f understanding o f the nature o f organic 
farming, the differences in its interpretation o f international and national laws and regulations. The object o f the research 
was to identify international and domestic tendency o f organic agricultural production, becoming its basic principles and 
concepts o f existence.
Despite the popularity and considerable development o f organic agricultural production both at international and local levels, 
scientists are constantly trying to refute or, conversely, enhance the value o f alternative types o f management. Results of 
the analysis indicate the absence o f unity o f scientific views, though many features in common. Found that some researchers, 
giving a definition or emphasize on the technological aspects o f the production process or its management, others - the 
idea o f a system using a combination o f the most important aspects o f these characteristics. It is necessary to distinguish 
two major approaches to its definition: first - includes a set o f basic concepts that characterize and describe the system; 
second - determines only the essence o f the concept, which is the basis o f economic and objectives, methods and principles 
defined separately.
Among the most famous o f existing theories most recognized by the international scientific community now has the 
interpretation o f organic agriculture as a production management system that provides a balance between performance 
agro-ecosystems and restoration o f the environment, and provides integrated sustainability anthropogenic ecosystems in 
accordance with the concept o f sustainable development.
The main stages o f the principles o f organic farming in global and national levels that agrobiological concept o f concentration 
in agriculture. Appropriate environmental, economic and social benefits o f organic agricultural production, based on which 
defined the main task o f which is to develop scientific and technological progress in the agricultural sector and in the 
development and implementation o f mechanisms to implement parts o f that in the future must change the concept underlying 
ecological agriculture.
Keywords: organic agricultural production, international law, administrative ordinance o f the Council o f the EU.

Постановка проблеми. З кожним роком Україна все 
більше наближається до розвинених країн за обсягами 
виробництва та вживання органічної продукції. Наявність 
19 % сільськогосподарських угідь, придатних для веден
ня екологічного господарювання, родючих чорноземів 
та міцних традицій аграрного виробництва створюють 
сприятливі умови для розвитку органічного сектору в 
країні. Значний зарубіжний та вітчизняний досвід ведення 
органічного виробництва, наявність осередків науково- 
практичної діяльності та інституційна підтримка з боку 
інших держав спрощують переведення традиційних 
підприємств до екологічних чи екологічно-орієнтованих.

Крім того, вигідне географічне розташування, низькі ціни 
на оренду землі є сприятливими як для інвестиційної 
діяльності, так і для експорту органічної продукції до 
країн-споживачів, а цінова надбавка підвищує у рази 
прибутки населення сільських територій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Трак
туванню сутності поняття органічного сільського госпо
дарства у лі-тературних джерелах приділялося чимало 
уваги, оскільки підходів до визначення відповідного по
няття та його категорій представлено в значній кількості. 
У більшості досліджень [1, 3-5, 8, 11, 13, 20, 24] понят
тя «органічне сільське господарство», «органічне агро-
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виробництво», «виробництво органічної продукції», а та
кож «органічне землеробство», визначаються як спорід
нені. Зважаючи, що сільське господарство вже включає в 
себе виробництво та землеробство, варто розглядати ці 
категорії як єдине ціле.

Як правило, визначення сутності «органічних» понять 
з'являлися при ухваленні законів, стандартів, постанов 
тощо, при цьому активістами розвитку органічного 
сільського господарства на законодавчому рівні є США та 
Європа [5, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 32].

Мета статті. Дослідження світових та вітчизняних 
тенденцій розвитку органічного сільськогосподарського 
виробництва, становлення його основних принципів та 
концепції існування.

Основні результати дослідження. Аграрне вироб
ництво як окремий організм з максимально замкненим 
циклом, що ґрунтується на використанні виключно влас
них добрив та кормів, вперше було визначено як біоди
намічне сільське господарство, засновником якого вва
жається австрійський природознавець Р. Штайнер. У 
1924 р. він представив свою концепцію, яка поляга
ла в біодинамічній інтерпретації Природи, в якій під
креслювався тісний взає-мозв'язок в системі «земля -  лю
дина -  космос» [33]. Батьком органічного виробництва 
вважають британського ботаніка А. Говарда, який назвав 
свою концепцію «Законом Повернення», а у 1940 р. 
Л. Нортборн використав перший термін «органічне зем
леробство» по відношенню до всієї філософії і практики 
[13, 15]. Найвпливовішим представником був Ж. Родейл 
(США), з появою якого розпочалась справжня «холодна» 
війна між течіями. Зважаючи на зростання проблеми 
забруднення навколишнього середовища, у 1945 р. різ
ниця між органічним та конвенційним сільськогосподар
ським виробництвом стала переломною, підвищуючи тим 
самим популярність органічних принципів та методів. 
Цей міжнародний рух пізніше охрестили «Зеленою рево
люцією» [22].

Групою дослідників органічного землеробства в США 
у 1980 р. було запропоновано визначення «Органічне 
сільське господарство -  це система виробництва сільсь
когосподарської продукції, яка забороняє або значною 
мірою обмежує використання синтетичних комбінованих 
добрив, пестицидів, регуляторів росту та харчових 
добавок до кормів для відгодівлі тварин. Така система 
максимально базується на сівозмінах, використанні рос
линних решток, гною та компостів, бобових рослин і 
рослинних добрив, органічних відходів виробництва, 
мінеральної сировини та на механічному обробітку 
ґрунтів і біологічних засобах боротьби із шкідниками 
для підвищення родючості й покращання структури 
ґрунтів, забезпечення повноцінного живлення рослин 
та боротьби з бур'янами й різноманітними шкідниками» 
[32]. Деякі вчені [1, 8] вважають, що в даному визначені 
основна увага надається технологічним характеристикам 
та структурним елементам механізму виробництва, а інші 
[11, 20] -  чітко визначають орієнтацію на підтримку еко- 
логізації середовища виробництва та природних процесів 
у до-вкіллі.

У 1980 р. Франція стала першою країною в Європі, 
яка ухвалила національне законодавство у сфері органіч
ного сільського господарства. Перший законодавчий 
стандарт, що його регулює органічне, було ухвалено 
також в Австрії у 1985 р., згодом вони були затвердженні 
і в інших країнах, що призвело до ухвалення Поста
нови Ради ЄС № 2092/1991, тобто впровадження 
спільного загальноєвропейського законодавства. З цього 
часу можна говорити про появу уніфікованого та урегу
льованого визначення поняття органічного виробництва 
на міжнародному рівні [12]. Так, згідно Постанови Ради 
Європейської Спільноти, «органічне агровиробництво (із 
застосуванням лише органічних добрив) передбачає таку 
систему господарювання, де вирощування сільськогос
подарської продукції ведеться без використання синте
тичних добрив, пестицидів, стимуляторів росту» [5].

З позиції системи управління господарством, у США 
Колегія з національних стандартів органічної продукції 
USDA ( англ. - United States Department o f Agriculture) в 
1995 р. запропонувала органічне землеробство визна
чати як систему екологічного менеджменту сільськогос
подарського виробництва, яка підтримує та покращує 
біорізноманіття, біологічні цикли та біологічну активність 
ґрунтів. Вона базується на мінімальному вико-ристанні 
неприродних (штучних) сировини й матеріалів та агро
технічних прийомах, які відроджують, підтримують і по
кращують екологічну гармонію [14]. Головний акцент 
було зосереджено саме на досягненні екологічного 
балансу.

Подібне трактування визначене і в Кодексі Алімента- 
ріус1, згідно якого «Органічне сільське господарство - 
це єдина система управління виробництвом, яка до
зволяє підтримувати та покращувати санітарний стан 
агроекосистеми, в тому числі біорізноманіття, біологічний 
кругообіг і біологічну активність ґрунту» [10]. Слід 
відмітити, що в окремих джерелах зазначається його 
недосконалість через певну неузгодженість та надмірну 
деталізованість, яка має бути прерогативою лише 
Стандартів чи Положень.

Наступна Постанова Ради ЄС № 834/2007 дала дещо 
інше трактування: «органічне виробництво -  це цілісна 
система 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 (добробуту) тварин 
та метод виробництва, який відповідає певним вимогам 
до продуктів, виготовлених з використанням речовин 
та процесів природного походження» [18], що дозволяє 
виділити не лише його традиційний (виробничий) зміст, 
але й розглядати органічне землеробство у якісно новій 
соціальній площині [8].

Крім того, комісія ЄС для узгодженості термінологічних 
відмінностей у регламенті чергової Постанови визначила 
еквіваленти органічного сільського господарства. Так, в 
Англії, Мальті -  його називають органічним, в Болгарії, 
Нідерландах, Греції, Італії, Латвії, Португалії, Франції - 
біологічним, в Данії, Естонії, Іспанії, Литві, Німеччині, 
Польщі, Румунії, Словакії, Словенії, Угорщині,Чехії, 
Швеції -  екологічним [17].

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї IFOAM 
(англ. - International Foundation for Organic Agriculture 
Movements) 2 в червні 2008 р. було прийнято офіційне 
визначення органічного сільського господарства, що на 
нашу думку, найкраще розвиває свою суть, згідно якого 
«органічне сільське господарство -  виробнича система, 
що підтримує здоров'я ґрунтів, екосистем і людей. 
Воно залежить від екологічних процесів, біологічної 
різноманітності та природних циклів, характерних для 
місцевих умов, при цьому уникається використання 
шкідливих ресурсів, які викликають несприятливі 
наслідки. Органічне сільське господарство поєднує в собі 
традиції, нововведення та науку з метою покращення 
стану навколишнього середовища та сприяння розвитку 
справедливих взаємовідносин і належного рівня життя 
для всього вищезазначеного» [16].

Згідно законодавства України, «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)
1 Кодекс Аліментаріус - це збірник міжнародних стандартів, технічних норм і 
правил, мето-дичних настанов й інших рекомендацій, які регулюють безпеку 
та якість харчових продуктів, що надходять на світовий ринок, а також 
дотримання умов справедливої торгівлі та забезпечують захист споживачів. 
Система Кодекс Аліментаріус надає всім країнам можливість брати участь 
разом з міжнародним співтовариством у розробці та гармонізації стандартів 
харчових продуктів, а також забезпечувати застосування таких стандартів 
на міжнародному рівні [26, 30].
2 IFOAM - International Foundation for Organic Agriculture Movements (англ.); 
Міжнародна Федерація органічного сільськогосподарського руху (укр.)
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застосовуються методи, принципи та правила, визначені 
Законом для отримання натуральної (екологічно чистої) 
продукції, а також збереження та відновлення природних 
ресурсів» [6]. Але таке трактування було офіційно 
визнане лише в 2013 р., підґрунтям для чого стала значна 
спадщина наукових досягнень вітчизняних вчених [3, 4, 
13, 20, 21, 24].

Аналізуючи світові та вітчизняні напрацювання 
трактувань сутності органічного сільського господарства 
та його складових, необхідно зазначити відсутність 
єдності наукових поглядів, хоча вирізняється й багато 
спільних ознак. Виявлено, що окремі науковці [1, 
11] вважають, що законодавці, даючи визначення, 
роблять акцент або на технологічному аспекті такого 
виробництва, або на його процесі управління, тому вони 
використовують ідею системного поєднання найбільш 
вагомих аспектів зазначених характеристик. Але на нашу 
думку, такі визначення є перенасиченими інформацією та 
занадто деталізованими, що переобтяжує розуміння самої 
сутності.

Виділимо також іншу групу дослідників [21, 20, 24], 
які стверджують, що органічне сільське господарство - 
це практична реалізація основних положень концепції 
сталого розвитку. З позиції збалансованості розвитку 
найбільш вдалим є трактування Т. О. Чайки, згідно 
якого органічне сільськогосподарське виробництво 
«представляє собою цілісну багатофункціональну 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 навко
лишнього середовища» [24].

У цілому у більшості досліджуваних праць органічне 
сільське господарство ґрунтується на принципах [19]: 
здоров'я, екології, справедливості та турботи. Деякі 
науковці вважають, що головний принцип органічного 
виробництва заключається в постулаті «ніякої шкоди», 
тобто головне -  господарювати у згоді з Природою. 
Хоча, фактично такий підхід в органічному сільському 
господарстві аналогічний з агрохімічним: органіки також 
шукають усе можливі шляхи підвищення урожайності 
культур та продуктивності тваринництва, як і в агрохімії, 
тільки з одним обмеженням -  ці шляхи повинні мати 
екологічну спрямованість [23].

Отже, органічне сільське господарство базується 
на агробіологічній концепції землеробства (рис. 1), яка 
узгоджується із законами Природи. Такий кругообіг є 
запорукою продовження життя на Землі [21], а тому і має 
бути покладений в основу господарювання.

Отже, основна ідея полягає у використанні 
саморегуляційних механізмів агроекосистем, місцевих 
та отриманих на території господарства ресурсів,

управління екологічними та біологічними процесами і 
реакціями. Використання ж зовнішніх джерел енергії, 
як хімічних, так і органічних, обмежується, наскільки 
це можливо. Органічне землеробство, у першу чергу, 
спирається на збалансоване управління екосистемами, а 
не на залучення ресурсів ззовні [15].

Систематизуючи положення значної кількості згада
них вище праць, можемо стверджувати, що метою орга
нічного землеробства є [10, 13, 15]:

-  забезпечення балансу між продуктивністю агроце
нозу і деградацією навколишнього середовища із збере
женням якнайвищої якості земель для майбутніх поколінь;

-  оптимізація процесів охорони здоров'я та продук
тивності взаємо-пов'язаних ланок «ланцюга життя» - 
ґрунту, рослини, тварини, людини;

-  створення екосистем зі стійкою продуктивністю;
-  оптимізація біологічної продуктивності та безпеки 

навколишнього середовища для здоров'я людей;
-  покращення біологічної різноманітності в межах 

усієї системи;
-  підвищення біологічної активності ґрунтів та під

тримка їх здатності до самовідтворення;
-  повторне використання відходів рослинництва та 

тваринництва з метою повернення в ґрунти поживних 
речовин, з метою зведення до мінімуму використання не 
відновлювальних природних ресурсів;

-  ведення господарювання значною мірою на основі 
відновлювальних ресурсів в сільськогосподарських 
системах місцевого рівня;

-  розвиток екологічно чистих методів використання 
ґрунтів, води, повітря, а також зведення до 
мінімуму всі форми забруднення, які обумовлені 
сільськогосподарською практикою;

-  застосовування до сільськогосподарських продуктів 
методів ретельної переробки задля дотримання їх 
екологічної безпеки та гарантії життєво важливих якостей 
на усіх стадіях виробництва.

Зазначимо, що в усьому світі, сьогодні, органічний 
сектор -  це єдиний формально врегульований вид сіль
ського господарства, який базується на інтегрованій 
сталості [12]. Найбільш досконало цілі багатофункціо
нального органічного сільського господарства відобра
зимо наступним чином (рис. 2).

Способи досягнення базових цілей органічного 
сільського господарства відомі з давніх часів й були 
визначені ще Г. Кантом (рис. 3).

Аналіз численних досліджень [2, 3, 4, 12, 24, 25, 27 - 
29, 31] дозволив нам виділити спільні для них переваги 
органічного сільського господарства по відношенню до 
конвенційного, що дають можливість запобігти появі цілої 
низки екологічних, соціальних та економічних проблем, а 
також досягати наступних позитивних ефектів (табл. 1).

Отже, враховуючи ефективність від впровадження 
органічного господарювання, головним завданням на

Рис. 1. А гр о б іо л о г іч н а  концепц ія  землеробства : п обудован о  автором  за [21]
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Рис. 2. М ісце  ор ган іч н о го  с іл ь сько го  господарства  у  си стем і б а га тоф ун кц іон альн о го  
а грарного  виробництва: оп рац ьован о  на п ідстав і [12]

Економія енергії ЛЗ лоу Ьйппл

Зниження транспортних витрат (менше удобрювати 
гноєм, більше -  пожнивними рештками)

Активування
колообігів Використання обробітку ґрунту, що покращує 

біологічну активність ґрунту

Захист
навколишнього

Внесення органічної речовини, збагачуючи ґрунт фосфо
ром, калієм та кальцієм

середовища Зменшення кількості обробок пестицидами

Використання органічних відходів
Поліпшення

якості Зменшення втрат мінеральних речовин (азоту, фосфору)

Підвищення рівня корисних речовин у рослинах
Підвищення ро
дючості ґрунту Зниження рівня шкідливих речовин у рослинах

Рис. 3. Способи  дося гнен ня  о сн овн и х  ц ілей  ор ган ічн о го  зем лероб ства  (Г. Кант, 1980):
оп рац ьован о  на п ідстав і [9, 24]

П ереваги  ор ган ічн о го  с іл ь сько го  господарства
Таблиця 1

К ри тер ії Переваги

о
с;о
си

-  зменшення рівня антропогенного навантаження на навколишнє середовище внаслідок ведення 
сільськогосподарської діяльності;
-  збереження та відновлення родючості сільськогосподарських ґрунтів;
-  запобігання деградації земель, кислотності та засоленості ґрунтів;
-  збереження біорізноманіття та генетичного банку рослин і тварин, відмова від домінування монокуль
тур, природні умови утримання тварин;
-  активне використання сільськогосподарських генетичних ресурсів, враховуючи комах і мікроорганізми;
-  підвищення різноманітності дикої флори та фауни;
-  сприяння кращому поєднанню біотопів, прилеглих до сільськогосподарських угідь;
-  зниження ризику ерозії за рахунок збільшення кількості перегною, фізичної стійкості, здатності викори
стовувати воду;
-  підвищення рівня біологічної активності, збільшення кількості біомаси, організація переробки поживних 
речовин, покращення структури ґрунту;
- використання потенціалу симбіотичних процесів;
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-  зниження залуження підземних та поверхневих вод за рахунок припинення використання синтетичних 
засобів захисту рослин;
-  очищення джерел питної води від токсичних хімікатів;
-  зниження рівня вилуження азоту;
-  зниження викидів парникових газів, реактивних речовин;
-  підвищення показника секвестрації вуглекислого газу у ґрунті;
-  зниження показників використання прямої енергії (легкозаймисті речовини, мастильні матеріали) та 
непрямої енергії (добрива і пестициди) для органічної території;
-  підвищення ефективності використання енергії відповідно до кількості видобутого або виробленого 
продукту;
-  запобігання змінам клімату;
-  поєднання збереження біологічного різноманіття дикої природи, сільськогосподарського біорізноманіття 
та збереження ґрунтів;

впровадження ресурсозберігаючих технологій та технічних засобів, зменшення енергоємності 
сільськогосподарського виробництва;
-  розвиток місцевих ринків органічної продукції шляхом створення малих фермерських господарств;
-  додатковий розвиток переробної сфери для виробленої органічної продукції;
-  сприяння розвитку сільського зеленого туризму на екологічно безпечних територіях;
-  незалежність від промислових хімікатів;
-  гармонійне поєднання галузей рослинництва і тваринництва;
-  істотне зниження виробничих витрат та залежності від зовнішнього фінансування (при середьно- та до
вгостроковому застосуванні);
-  підвищення урожайності (при довгостроковому застосуванні);
-  збільшення обсягів використання поновлювальних ресурсів;
-  підвищення якості та рівню конкурентоспроможності української сільськогосподарської продукції на 
вітчизняних та світових ринках;

=г
ои

збільшення середньої тривалості життя та покращення стану здоров'я населення;
-  підвищення рівня освіти сільського населення;
-  поліпшення добробуту населення шляхом диверсифікації діяльності, підвищення рівня зайнятості та 
розвитку сільських територій;
-  захист прав споживачів;
-  забезпечення інноваційності розвитку органічного сільськогосподарського виробництва;
-  формування екологічного іміджу та рейтингу України;
-  забезпечення продовольчої безпеки України.
-  збереження та підтримка дрібних господарств;
-  підвищення наукового та технологічного рівня аграрного сектору;
-  забезпечення населення високоякісними, екологічно чистими та безпечними сертифікованими 
органічними продуктами харчування, а також іншими товарами.____________________________________

сьогодні є розвиток науково-технічного прогресу в 
аграрній галузі, а також розробка та реалізація механізмів 
впровадження його елементів, що в подальшому має 
змінити концепцію, покладену в основу екологічного 
сільського господарства.

Висновки. Аналіз сучасних світових та вітчизняних 
підходів до становлення й розвитку органічного сільсь
кого господарства дозволяє стверджувати про наявність 
стійкої тенденції до поглиблення та удосконалення тракту
вання його сутності, поєднуючи при цьому цілі, методи, 
обмеження, технології, відповідний комплекс заходів, 
навіть стадії процесу виробництва та необхідність за
безпечення населення якісними продуктами. Варто 
виділити два провідних підходи до його визначення: 
перший -  включає комплекс базових понять, що характе
ризують та описують систему; другий -  обумовлює лише 
сутність концепції, яка складає основу господарювання, 
а цілі, методи та принципи визначаються окремо.

Але найбільше визнання у міжнародному науковому 
співтоваристві отримало сьогодні трактування органіч
ного сільського господарства як системи управління 
виробництвом, що забезпечує рівновагу між продуктив
ністю агроекосистеми і відновленням навколишнього 
середовища, а також забезпечує інтегровану сталість 
антропогенних екосистем у відповідності до концепції 
збалансованого розвитку.
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