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Національної академії аграрних наук України

Встановлено, що органічне землеробство забезпечує повну відмову від застосування генетично модифіко-
ваних організмів, антибіотиків, отрутохімікатів та мінеральних добрив. Натомість в органічному землероб-
стві використовують природні заходи, які забезпечують підвищення природної родючості та біологічної 
активності ґрунту, відновлення балансу поживних речовин, нормалізацію діяльності живих організмів, що 
сприяє збільшенню урожайності та якості сільськогосподарських культур. Проаналізовано законодавчу 
та нормативно-правову базу щодо розвитку наукових основ органічного землеробства в Україні на по-
чатку ХХІ століття. З’ясовано, що дієва підтримка ефективного впровадження органічного землеробства в 
Україні є невід’ємною складовою політики держави, яка має перебувати у законодавчому полі та сприяти 
впровадженню законів, що регламентують виробництво якісної органічної продукції.
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Постановка проблеми. Органічне землероб-
ство є цілісною багатофункціональною мо-

деллю господарювання та виробництва органічної 
продукції, що забезпечує збалансовану динаміч-
ну рівновагу між компонентами інтегрованої со-
ціально-економічно-екологічної системи з метою 
об’єднання економічного зростання та підвищення 
життєвого рівня з одночасним поліпшенням стану 
навколишнього середовища. Органічне землероб-
ство включає впровадження низки дієвих природ-
них заходів та повну відмову від застосування ге-
нетично модифікованих організмів, антибіотиків, 
отрутохімікатів та мінеральних добрив. Це забез-
печує підвищення природної родючості та біоло-
гічної активності ґрунту, відновлення балансу по-
живних речовин, нормалізацію діяльності живих 
організмів, що сприяє збільшенню урожайності 
та якості сільськогосподарських культур. Тому 
дієва підтримка ефективного впровадження ор-
ганічного землеробства в Україні повинна стати 
невід’ємною складовою політики держави, яка 
має перебувати у законодавчому полі та сприяти 
впровадженню законів, що регламентують вироб-
ництво якісної органічної продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Окремі аспекти зазначеної проблеми знайшли своє 
відображення у наукових працях С.С. Антонця, 
В.М. Писаренка, П.В. Писаренка [1; 10–12], С.В. Бе-
гея, І.А. Шувара [5], П.І. Бойка, Н.П. Коваленко 
[2–4; 7–9], І.Д. Примака [16], Є.О. Юркевича [17] 
та інших. За їхніми висновками застосування ді-
євих природних заходів органічного землеробства 
відіграє важливу роль у покращанні якості сіль-
ськогосподарської продукції та запобігає деграда-
ційним ґрунтовим процесам [3, с. 10; 4, с. 9; 9, с. 60; 
16, с. 20; 17, с. 4]. Тому державна політика у цьому 
напрямі повинна реалізовуватись на основі удоско-
налення чинної та розроблення нової законодавчої 
та нормативно-правової бази з метою створення 
необхідних умов для ефективного органічного ви-
робництва, розвитку конкурентного середовища на 
ринку екологічно чистої продукції, здійснення ді-
євого державного контролю за виконанням законо-
давства [1, с. 3; 7, с. 95; 10, с. 17; 11, с. 3].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Напрацювання щодо дієвих 
природних заходів органічного землеробства є ба-
гатоплановими як за напрямами досліджень, так 
і за рівнем опрацювання проблеми, що розглядали 
вчені. Однак з’ясування особливостей державної 
політики щодо розвитку органічного землеробства 
в Україні приділено недостатньо уваги і заслуго-
вує на окреме концептуальне дослідження.

Формулювання мети статті. Метою статті 
є з’ясування та обґрунтування особливостей дер-
жавної політики щодо розвитку наукових основ 
та ефективного впровадження дієвих природних 
заходів органічного землеробства в Україні на 
початку ХХІ ст.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На початку ХХІ ст. застосування органічного 
землеробства в Україні відбувалось на основі 
впровадження низки дієвих природних заходів: 
науково обґрунтованого чергування сільськогос-
подарських культур у сівозмінах; органічних до-
брив (гній, торф, компости, біогумус); зелених 
добрив сидеральних культур (люпин, редька 
олійна, гірчиця біла); побічної продукції (солома 
зернових культур, гичка цукрових і кормових 
буряків, бадилля кукурудзи та соняшника); бо-
бових культур (горох, соя, багаторічні та одно-
річні бобові трави); ощадливого обробітку ґрунту; 
механічних, фізичних та біологічних заходів бо-
ротьби з бур’янами, шкідниками і хворобами для 
підвищення родючості ґрунту та продуктивності 
і якості сільськогосподарських культур [2, с. 38; 
5, с. 326; 8, с. 348; 12, с. 25].

З метою інтеграції органічного землеробства 
України у світовий інформаційний простір роз-
почато приведення законодавчої та норматив-
но-правової бази, стандартизацію виробництва 
продукції рослинництва відповідно до світових 
вимог [8, с. 215]. Удосконалення науково обґрун-
тованого застосування дієвих природних заходів 
органічного землеробства вимагало вичерпного 
законодавчо-нормативного забезпечення із вра-
хуванням європейських реалій. З огляду на це 
реформування науково обґрунтованого чергуван-
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ня сільськогосподарських культур започатковане 
11 лютого 2010 р. постановою Кабінету міністрів 
України № 164 «Про затвердження нормативів 
оптимального співвідношення культур у сівоз-
мінах в різних природно-сільськогосподарських 
регіонах» [13]. Цією постановою господарства 
зобов’язувались дотримуватись нормативів спів-
відношення культур у сівозмінах різних природ-
но-сільськогосподарських регіонів та допустимих 
нормативів періодичності вирощування куль-
тур в одному і тому ж полі. Згідно із зазначе-
ною постановою потрібно не лише розміщувати 
сільськогосподарські культури після кращих по-
передників, а й дотримуватись встановлених до-
пустимих нормативів періодичності вирощуван-
ня культур у одному й тому ж полі.

Розгляд цієї проблеми зумовлений тим, що 
щороку родючість славнозвісних українських 
чорноземів зменшується, пропорційно збільшу-
ючи обсяги необхідних на їх відновлення коштів 
[13]. Про те, що більше чверті українських земель 
виснажені або підлягають рекультивації, зна-
ють як науковці, так і практики-аграрії. Однією 
з основних причин такого негативного процесу 
стало недотримання науково обґрунтованого чер-
гування сільськогосподарських культур у сівоз-
мінах як у дрібних і середніх господарствах, так 
і у великих аграрних підприємствах та агрофірмах.  
Для отримання високих прибутків нерідко одну 
й ту ж сільськогосподарську культуру висівали 
кілька років поспіль в одному полі. А дотримання 
науково обґрунтованого чергування сільськогос-
подарських культур у сівозмінах підвищує рівень 
родючості ґрунту та вміст поживних речовин, 
покращує його фітосанітарний стан, зменшуючи 
кількість бур’янів, шкідників і хвороб.

Крім того, у 2 листопада 2011 р. Кабінет мі-
ністрів України схвалив постанову № 1134 «Про 
затвердження Порядку розроблення проектів 
землеустрою, що забезпечують еколого-еконо-
мічне обґрунтування сівозмін та впорядкування 
угідь» [14]. Згідно з цією постановою проекти зем-
леустрою повинні розроблятись з урахуванням 
нормативів оптимального співвідношення культур 
у сівозмінах в різних природно-сільськогосподар-
ських регіонах та оптимального співвідношення 
угідь. Важливим є еколого-економічне обґрунту-
вання проектних рішень щодо організації полів 
сівозмін; схем розміщення попередників сільсько-
господарських культур; плану переходу до при-
йнятної сівозміни; плану організації території 
сівозміни (проектування полів сівозміни з визна-
ченням їх типів і видів, урахуванням спеціалізації 
сільськогосподарського виробництва, наведенням 
чергування сільськогосподарських культур у сі-
возміні); плану перенесення в натуру (на місце-
вість) запроектованих полів сівозмін. Впорядку-
вання угідь повинно здійснюватись з дотриманням 
передбачених заходів з охорони земель.

Важливим для розвитку органічного зем-
леробства став Закон України № 425-VII «Про 
виробництво та обіг органічної сільськогоспо-
дарської продукції та сировини» від 3 вересня 
2013 р., який набрав чинності 10 січня 2014 р. [6]. 
Цей закон прийнято вдруге, оскільки у 2012 р. 
на першу редакцію документу було накладено 
вето, що обґрунтовано мотивувалося недоліка-
ми системи оцінювання відповідності, порядку 

здійснення нагляду у цьому напрямі. Зазначений 
Закон України визначив виробництво органічної 
продукції (сировини) як виробничу діяльність фі-
зичних або юридичних осіб (у тому числі з виро-
щування та перероблення), де під час такого ви-
робництва виключається застосування хімічних 
добрив, пестицидів, генетично модифікованих 
організмів, консервантів тощо. На всіх етапах ви-
робництва (вирощування, перероблення) потріб-
но застосовувати методи, принципи та правила 
для отримання натуральної (екологічно чистої) 
продукції, а також збереження та відновлення 
природних ресурсів. Отже, мова йде про пере-
лік заходів та видів діяльності, що забезпечують 
отримання якісної екологічно чистої продукції.

Крім того, у зазначеному законі наведено за-
вдання органічного виробництва, яке полягає 
у збереженні та відновленні природних ресурсів 
[6]. Придатність території до ведення органічно-
го виробництва повинна визначатись на основі 
екологічних та токсикологічних показників агро-
хімічного паспорта земельної ділянки і резуль-
татів хімічного аналізу тест-рослин, які вирощу-
ють на відповідних ґрунтах у час обстеження. 
За цим законом діє вимога використання лише 
сертифікованого органічного насіння. Принципи 
органічного землеробства полягають в оптиміза-
ції біологічної активності ґрунтів, впровадженні 
ґрунтозахисних технологій, підтриманні стійкос-
ті рослин профілактичними заходами, збільшен-
ні популяції корисних комах, мікроорганізмів, 
використанні як добрив матеріалів мікробіологіч-
ного, рослинного чи тваринного походження, які 
розщеплюються біологічно.

Узагальнюючи можна відмітити, що Закон 
України «Про виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини» 
регулює загальні умови виробництва органіч-
ної продукції, надає визначення низці термінів, 
встановлює компетенцію органів влади при впро-
вадженні органічного землеробства, передбачає, 
хто саме може вважатися виробником органіч-
ної продукції (сировини) та які процедури для 
цього необхідно виконати [6]. Водночас, у ньому 
містяться посилання на численні підзаконні нор-
мативні акти, які мають деталізувати його по-
ложення. Зокрема, технічні регламенти (детальні 
правила) виробництва органічної продукції (си-
ровини) різних видів; порядок оцінювання при-
датності земель і встановлення зон, сприятливих 
для виробництва органічної продукції та сирови-
ни; типовий план переходу на виробництво ор-
ганічної продукції; порядок та вимоги до марку-
вання органічної продукції тощо.

Вагомою для розвитку органічного землероб-
ства стала постанова Кабінету міністрів України 
№ 587 «Про затвердження детальних правил ви-
робництва органічної продукції (сировини) рос-
линного походження» від 31 серпня 2016 р. [15]. 
У цій постанові акцентується увага на тому, що 
основою виробництва органічної продукції є ви-
ключення з технологічного процесу застосування 
хімічних добрив, пестицидів, генетично модифіко-
ваних організмів та їх похідних і продуктів, ви-
готовлених з генетично модифікованих організмів, 
консервантів. У процесі виробництва органічної 
продукції виробник повинен забезпечити госпо-
дарську діяльність, що не має шкідливого впли-
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ву на стан земель та родючість ґрунтів, сприяє 
підвищенню їх родючості та збереженню інших 
якісних показників, зменшує негативний вплив 
на ґрунти, запобігає незворотній втраті гумусу 
та поживних речовин. В органічному землеробстві 
повинно відбуватись мінімальне використання ре-
сурсів, що не відновлюються, і продуктів несіль-
ськогосподарського походження; використовува-
тись переваги біологізації землеробства шляхом 
розширення посівів багаторічних трав і впрова-
дження бактеріальних препаратів, збільшення 
площ сільськогосподарських культур на зелене 
добриво (сидерати); застосовуватись у виробни-
цтві процеси, що не завдають шкоди навколиш-
ньому природному середовищу та здоров’ю лю-
дей; здійснюватись утилізація відходів і побічних 
продуктів рослинного походження у процесі ви-
робництва органічної продукції, врахування міс-
цевого або регіонального екологічного балансу під 
час вибору продукції (сировини) для виробництва.

Важливе значення у постанові відводиться 
науково обґрунтованому чергуванню сільськогос-
подарських культур у сівозмінах, що позитивно 
впливає на підвищення родючості ґрунту, підтри-
мує бездефіцитний баланс гумусу та поживних 
речовин, знижує рівень забур’яненості, запобігає 
поширенню шкідників і хвороб сільськогосподар-
ських культур, а також захищає ґрунт від еро-
зії та інших деградаційних процесів [15]. Реко-
мендовано застосовувати схеми довгоротаційних 
сівозмін, щоб стан ґрунтів під час вирощуван-
ня попередньої сільськогосподарської культу-
ри відповідав технологічним вимогам щодо ви-
рощування наступної, а також забезпечувалося 
збільшення органічної речовини у ґрунті та сти-
мулювання його біологічної активності.

У зазначеній постанові для виробництва орга-
нічної продукції відмічено цінність застосування 
органічних добрив, що сприяє оптимізації жив-

лення рослин і відтворенню родючості ґрунту, 
забезпеченню бездефіцитного балансу пожив-
них речовин у ґрунті, підвищенню врожайності 
та якості сільськогосподарської продукції [15]. 
Кількість внесеного з органічними добривами 
азоту не повинна перевищувати 170 кг на 1 га 
сівозмінної площі у рік (у випадку використан-
ня стійлового гною, зокрема висушеного і ком-
постованого, дегідратованого пташиного посліду, 
компостованих і рідких екскрементів тварин). 
В органічному землеробстві дозволяється вико-
ристовувати речовини на основі мікроорганізмів 
для покращення наявності поживних речовин 
у ґрунті. Для компостування стійлового гною мо-
жуть використовуватися препарати рослинного 
походження або препарати на основі мікроорга-
нізмів. Заходи, які забезпечують захист рослин 
під час виробництва органічної продукції, пови-
нні здійснюватись шляхом: культивування сор-
тів та гібридів, стійких до хвороб та шкідників; 
впровадження механічних, фізичних та біологіч-
них методів захисту рослин від бур’янів, хвороб 
і шкідників та ін.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Можна зробити висновок, що держав-
на політика щодо розвитку наукових основ ор-
ганічного землеробства в Україні на початку  
ХХІ ст. базувалась на низці Законів України 
та постанов Кабінету міністрів України. На їх 
основі розроблено та впроваджено дієві природ-
ні заходи органічного землеробства, що забезпе-
чили підвищення родючості ґрунту, отримання 
якісної сільськогосподарської продукції та збе-
реження навколишнього природного середови-
ща. Водночас зі збільшенням виробництва орга-
нічної продукції потрібне здійснення щорічного 
обов’язкового моніторингу рівня її якості з метою 
подальшого удосконалення дієвих природних за-
ходів органічного землеробства.
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Национальная научная сельскохозяйственная библиотека 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ОСНОВ  
ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В УКРАИНЕ В НАЧАЛЕ ХХІ ВЕКА

Аннотация
Установлено, что органическое земледелие обеспечивает полный отказ от применения генетически мо-
дифицированных организмов, антибиотиков, ядохимикатов и минеральных удобрений. В то же время 
в органическом земледелии используют природные мероприятия, которые обеспечивают повышение 
естественного плодородия и биологической активности почвы, возобновления баланса питательных 
веществ, нормализацию деятельности живых организмов, что способствует увеличению урожайно-
сти и качества сельскохозяйственных культур. Проанализирована законодательная и нормативно-
правовая база относительно развития научных основ органического земледелия в Украине в начале 
ХХІ века. Выяснено, что действенная поддержка эффективного внедрения органического земледелия 
в Украине является неотъемлемой составляющей политики государства, которая должна находиться 
в законодательном поле и способствовать внедрению законов, что регламентируют производство каче-
ственной органической продукции.
Ключевые слова: развитие, усовершенствование, органическое земледелие, природные мероприятия, 
государственная политика, законодательная и нормативно-правовая база.

Orekhivskyi V.D.
National Scientific Agricultural Library of the 
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

FEATURES OF PUBLIC POLICY IN RELATION TO DEVELOPMENT  
OF SCIENTIFIC BASES OF ORGANIC AGRICULTURE IN UKRAINE  
IN BEGINNING OF ХХІ OF CENTURY

Summary
It is set that organic agriculture provides complete abandonment from application of genetically modified 
organisms, antibiotics, chemicals and mineral fertilizers. But in organic agriculture use natural measures, 
that provide the increase of natural fertility and biological activity of soil, proceeding in balance of nutri-
tives, normalization of activity of living organisms, that assists the increase of the productivity and quality 
of agricultural cultures. A legislative and normatively-legal base is analysed in relation to development 
of scientific bases of organic agriculture in Ukraine at the beginning ХХІ of century. It is found out,  
that effective support of effective introduction of organic agriculture in Ukraine is the inalienable constit-
uent of policy of the state, that must be in the legislative field and assist introduction of laws that regulate 
the production of quality organic goods.
Keywords: development, improvement, organic agriculture, natural measures, public policy, legislative 
and normatively-legal base.




