
752018, №10(787) Вісник аграрної науки

РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
ЯК ФАКТОР ПРИСКОРЕННЯ 
ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРОВИРОБНИЦТВА

УДК 502.33:631.147

© 2018

В.К. Терещенко1, Є.В. Милованов2

1доктор економічних наук, професор, академік НААН, 2кандидат економічних наук
1Національний університет біоресурсів та природокористування України, вул. Героїв 

Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна
2Федерація органічного руху України

вул. Оболонська, 4, офіс 1, м. Київ, 04071, Україна
е-mail: 101223344@ukr.net, 2ofu@organic.com.ua

Надійшла 16.08.2018

Мета. Теоретико-методичне обґрунтування розвитку органічного сільського 
господарства в контексті забезпечення підвищення екологізації агрови-
робництва. Методи. Матеріали статті засновані на дослідженні еколого- 
економічних і соціальних принципів здійснення органічної сільськогоспо-
дарської практики для поліпшення екологічної ситуації в агровиробництві. 
Методика досліджень ґрунтувалася на системному підході і діалектичному 
методі пізнання екологічних ефектів в органічному агровиробництві з ура-
хуванням монографічного методу, методів синтезу та аналізу. Результати. 
Відзначено, що неконтрольоване використання синтезованих агрохімікатів 
і мінеральних добрив, а також відсутність балансу еколого-економічних і 
соціальних показників у вітчизняному агровиробництві спричинили низку 
кризових явищ, які потребують значної уваги з боку державних органів вла-
ди та суспільства. Обґрунтовано, що стратегії та механізми здійснення агро-
екологізації сільгоспвиробництва нині є надзвичайно актуальним завданням 
вітчизняних представників владних структур, науки, бізнесу та громади. 
Доведено, що органічне сільське господарство нині позиціонується як один 
із ключових напрямів підвищення рівня екологічності, економічної доціль-
ності та соціальної справедливості в аграрній сфері, і тому визначається як 
найбільш прогресивний та інноваційний спосіб поліпшення рівноваги між 
екологічними, економічними та соціальними факторами розвитку суспіль-
ства та природи. Запропоновано схематичну модель екологічних переваг 
органічного сільського господарства в контексті забезпечення екологізації 
аграрного виробництва. Висновки. Аргументовано, що для забезпечення 
та розвитку екологізації сільськогосподарського виробництва в Україні є 
об’єктивна необхідність впровадження альтернативних інноваційних систем 
господарювання. Це передусім стосується переходу вітчизняних агрови-
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Проблема екологізації аграрного вироб-
ництва привертає нині дедалі більшу увагу 
представників державних органів влади, 
аграрної науки та практики. Інтенсифікація 
сільськогосподарського виробництва в ба-
гатьох країнах світу призвела до відчут-
них негативних і, навіть кризових явищ, які 
вплинули практично на всі форми живих 
організмів. Надмірна хімізація агровиробни-
чих процесів, використання в необмеженій 
кількості мінеральних добрив, активне за-
стосування ГМО у рослинництві і тваринни-
цтві та інші зловживання спрямовані на мак-
симізацію прибутків, призвели до значних 
шкідливих наслідків для природно-ресурс-
ної сфери і навколишнього середовища. 
Перед суспільством постало надважливе 
завдання — не лише зменшити негативний 
вплив інтенсивної практики сільськогоспо-
дарського виробництва на здоров’я людей 
і стан довкілля, а й виробити та впровади-
ти інноваційні практики агровиробництва, 
які б забезпечили збалансований розвиток 
сільськогосподарської галузі, суспільства та 
природи загалом. 

Органічне сільське господарство нині є 
найпрогресивнішою формою виробництва 
якісної та безпечної продукції, яка передба-
чає екологічно та економічно виправданий 
і соціально справедливий вплив на живу 
природу, враховуючи найбільш раціональне 
використання її ресурсів. Сфера органіки 
в останні 2 десятиліття розвивається над-
звичайно динамічно, що передусім зумов-
лено впливом на екологічну ситуацію в про-
сторовому та часовому аспектах. Провідні 
держави світу вже давно усвідомили пере-
ваги органіки, довівши на практиці її вплив 
на довкілля, економіку та соціальні аспекти 
життя. 

В Україні антропогенне і техногенне на-
вантаження на навколишнє середовище 

в кілька разів перевищує показники бага-
тьох розвинених країн світу. Тому нинішня 
ситуація потребує повного переосмислення 
та впровадження нових перспективних під-
ходів до природокористування на основі 
гармонізації природних процесів і вироб-
ничої активності. Найдієвіший шлях під-
вищення еколого-економічних і соціальних 
показників сільськогосподарського вироб-
ництва — пріоритетний розвиток органіч-
ного сектору, що є ключовою передумовою 
глобальної екологізації вітчизняного агро-
виробництва. 

Мета досліджень — теоретико-мето-
дичне обґрунтування розвитку органічного 
сільського господарства в контексті забез-
печення підвищення екологізації агрови-
робництва.

Методи досліджень. Матеріали статті 
засновані на дослідженні еколого-еконо-
мічних і соціальних принципів здійснення 
органічної сільськогосподарської практики 
для поліпшення екологічної ситуації в агро-
виробництві. Методика досліджень ґрунту-
валася на системному підході і діалектич-
ному методі пізнання екологічних ефектів 
в органічному агровиробництві з урахуван-
ням монографічного методу, методів син-
тезу та аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Наукові та прикладні аспекти розвитку 
органічного сільського господарства трива-
лий час перебувають у фокусі досліджень 
багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. 

Важливу роль у формуванні теорети-
ко-методологічних основ органічного ви-
робництва сільськогосподарської продукції 
відіграли наукові роботи В.І. Артиша [1], 
Кобця [2], Х. Віллер, Д. Лерно [3]. Орга-
нізаційно-технологічні особливості впрова-
дження виробництва органічної продукції 
в сільському господарстві подано в працях 

робників на органічні методи господарювання як передумови формування 
збалансованих багатофункціональних агровиробничих систем, покликаних 
узгодити потреби суспільства та закони природи.

Ключові слова: екологізація агровиробництва,  
органічне сільське господарство, природно-ресурсна сфера, інноваційні підходи, 

агроекосистема, екологічні переваги, навколишнє природне середовище.
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С.С. Антонця, В.М. Писаренка [4] та ін.
Питання екологізації агровиробництва та 

еколого-економічні основи розвитку органіч-
ного сільськогосподарського виробництва 
висвітлювали у своїх працях М. Альтіері [5], 
М. Діаконо та ін. [6], Г. Рахманн [7], О.В. Хо-
даківська [8], О.І. Фурдичко[9], О.І. Шку-
ратов та ін. [10].

Визнаючи вагомий внесок науковців 
і практиків у розробку питань розвитку орга-
нічного сільського господарства та забезпе-
чення екологічних основ агровиробництва, 
слід наголосити, що ряд проблем недостат-
ньо досліджені і потребують подальшого 
опрацювання. Зокрема, розробка конкрет-
них напрямів розвитку органічного сектору 
сільськогосподарської галузі з метою під-
вищення еколого-економічної ефективності 
агровиробництва та збалансованості приро-
докористування. 

Результати досліджень. У процесі сво-
го розвитку людство дедалі більше втруча-
ється в природні процеси та активніше ви-
користовує природно-ресурсний потенціал 
для задоволення своїх постійно зростаючих 
потреб. Щорічне збільшення обсягів вироб-
ництва в агросфері призвело до посилення 
антропогенного навантаження, виснаження 
ресурсів природи, розвитку деградаційних 
процесів у ґрунті і забруднення довкілля 
хімікатами. Статистичні дані про стан здо-
ров’я населення та природного середови-
ща свідчать про зростаючий вплив екології 
на фізичний потенціал суспільства. Тому 
перед сучасним суспільством постав сер-
йозний виклик щодо нагальної потреби 
вивчення причинно-наслідкових зв’язків 
нинішніх агроекологічних проблем та їх 
розв’язання на основі запровадження на-
уково обґрунтованих інноваційних вироб-
ничих систем на засадах збалансованості 
екологічної, економічної та соціальної скла-
дових. 

Екологізація аграрного виробництва є 
однією з найважливіших вимог сучаснос-
ті. Ще В.І. Вернадський у свій час застері-
гав людство від нерозумної поведінки. Він 
писав, що перед людиною відкривається 
велике майбутнє, якщо вона зрозуміє це 
і не використовуватиме свій розум і пра-
цю на самовинищення. Людство, суспільні 
системи, структура наукових знань, техніка 

і технології перебувають у єдності з навко-
лишнім середовищем. Зміни якого-небудь 
компонента рано чи пізно позначаться 
на стані всієї системи [11].

По своїй суті екологізацію агровиробни-
цтва слід розглядати як процес усвідомле-
ної інтеграції основоположних екологічних 
принципів і підходів у сільськогосподарські 
виробничі процеси та соціально-економічні 
відносини. Екологізація аграрного вироб-
ництва має розв’язати еколого-економічні 
суперечності в процесі взаємодії людини 
з природою. 

Бачення науковців стосовно визначення 
цього терміна різняться у вітчизняній та за-
рубіжній літературах, але в більшості своїй 
значно посилюють глибину наукового об-
ґрунтування. 

Так, Л.Є. Купінець [12] здійснила спробу 
системного визначення поняття екологіза-
ції агровиробництва, включивши до нього: 
комплексний процес створення, освоєння, 
використання і поширення методів, під-
ходів, форм господарювання, що запро-
ваджуються замість традиційних і забез-
печують збереження відтворювального 
потенціалу агроекосистем, їх саморегуля-
цію та самовідновлення; науково-вироб-
ничий, техніко-технологічний, організацій-
но-економічний базис виробництва якісного 
й безпечного продовольства; результат ре-
алізації екологічної політики, цілі, завдання 
і темпи якої залежать від соціального се-
редовища та економіко-екологічного стану 
навколишнього природного середовища; 
вектор переходу до управління екологіч-
ним розвитком продуктивних сил на осно-
ві реалізації відповідних юридичних норм, 
економічних механізмів та інструментів, 
організаційних систем управління приро-
докористуванням, екологоосвітніх заходів. 

Поділяємо думку О.М. Царенка, який 
зазначав, що екологізація АПК — це без-
альтернативний шлях розв’язання проб-
лем в АПК. Її мета — збереження й від-
творення природно-ресурсного потенціалу 
АПК, формування екологічно комфортного 
середовища для життя й діяльності насе-
лення, забезпечення його екологічно без-
печною сільськогосподарською продук-
цією. Основні завдання екологізації АПК 
полягають у впровадженні ресурсоощадних, 
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енерґоощадних, маловідходних технологій 
у переробному комплексі, альтернативних 
систем землеробства з обмеженим вико-
ристанням хімічних засобів підвищення вро-
жайності і захисту рослин з урахуванням 
асиміляційних можливостей агросфери [13].

Досить слушно зазначала О.В. Хода-
ківська, що екологізація аграрного вироб-
ництва — це системи загальнодержавних, 
галузевих і регіональних заходів, спрямова-
них на впровадження в практику сільсько-
господарського виробництва якісно нових, 
екологічно безпечних видів техніки, техно-
логій та організації матеріального вироб-
ництва, способів і методів функціонування 
аграрних та агропромислових комплексів 
з метою раціонального використання при-
родних ресурсів, їх збереження, відтворен-
ня і підтримання динамічної екологічної 
рівноваги в навколишньому середовищі, 
виробництва безпечних для здоров’я лю-
дини харчових продуктів та гармонізації 
взаємовідносин у системі «людина — сус-
пільство — природа» [8].

Отже, екологізація аграрного виробни-
цтва — це цілеспрямований процес впрова-
дження еколого-економічних методів госпо-
дарювання в сільськогосподарську практику 
з метою забезпечення екологічної рівнова-
ги в природному середовищі, збереження 
ланд шафтного і біологічного різноманіття, 
відтворення природних ресурсів і забезпе-
чення гарантій виробництва екологобезпеч-
ної продукції та сировини.

Питання екологізації аграрного вироб-
ництва в Україні є одним із найбільш ак-
туальних і першочергових. Взаємозв’язок 
екологізації агросфери із сільським госпо-
дарством виявляється в такому: за умов 
раціонального використання землі та ін-
ших природних ресурсів в аграрному вироб-
ництві зберігаються найважливіші активи 
розвитку сільських громад; якщо сільсько-
господарська діяльність оптимально впи-
сується в межі екосистем, то це означає, 
що ці екосистеми (агроландшафти) спри-
ятливі не лише для виробничих потреб, а й 
для життєдіяльності сільського населення. 
Привабливі агроландшафти є вагомим ак-
тивом для соціально-економічного розвитку 
сільських жителів та їхніх громад, зокре-
ма агротуризму; виробництво екологічно 

безпечнішої сільськогосподарської продукції 
стимулює збільшення попиту; екологічна 
безпека аграрного виробництва убезпечує 
від природно-техногенних явищ, забруднен-
ня питної води тощо [14]. 

Вважаємо за доцільне виділити такі ос-
новні напрями екологізації агровиробництва:

•  удосконалення економічного механіз-
му стимулювання екологізації виробничих 
процесів у сільському господарстві (еконо-
мічний механізм насамперед має створю-
вати мотиваційну систему до екологічного, 
ресурсоощадного, раціонального викори-
стання природних ресурсів);

•  запровадження інноваційних техноло-
гічних рішень у галузі переробки відходів 
виробництва та утилізації (особливо акту-
альним є питання фінансування наукових 
розробок, спрямованих на вдосконалення 
технологій виробництва та перероблення 
відходів); 

•  удосконалення екологічного законодав-
ства (подолання суперечностей між тради-
ційними економічними та екологічними ви-
могами і забезпечення фундаментального 
права людини жити в екологічно чистому 
природному середовищі);

•  популяризація екологізації та екологіч-
на освіта (цілеспрямоване інформування 
населення про важливість і перспективи 
безпечної для екології агродіяльності, а та-
кож формування системи наукових знань, 
поглядів і переконань, які закладають ос-
нови відповідального та дієвого ставлення 
до навколишнього природного середовища);

•  стимулювання інвестицій у ресурсо-
ощадні та еколого-орієнтовані технології [14].

Нераціональне використання природ-
них ресурсів та науково необґрунтоване 
ведення сільського господарства в Україні 
щороку збільшують деструктивний вплив 
на довкілля, природно-ресурсний потенці-
ал та здоров’я населення. Систематичне 
ігнорування екологічних наслідків науково 
необґрунтованої інтенсифікації вітчизняного 
сільськогосподарського виробництва при-
звело до низки проблем, без розв’язання 
яких подальший розвиток аграрної сфери 
України вбачається малоперспективним. 
У результаті дедалі більшої актуальності 
набуває необхідність перегляду наявних 
традиційних принципів господарювання та 
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впровадження прогресивних методів сіль-
ського господарства. Тому вважаємо акту-
альними запропоновані О.В. Ходаківською 
стратегічні завдання екологізації аграрного 
виробництва:

Раціональне використання природно-ре-
сурсного потенціалу в процесі аграрного ви-
робництва, що покладено в основу забезпе-
чення стійкого розвитку сільських територій 
і передбачає ефективне та ресурсоощадли-
ве використання земель, надр, водних ре-
сурсів, лісів, полезахисних і водоохоронних 
лісосмуг, рекреаційних зон.

Поліпшення екологічного стану сільсько-
господарських угідь і підвищення родючості 
ґрунтів.

Забезпечення оптимального співвідно-
шення земельних угідь, що досягається 
вилученням зі складу орних земель і пе-
реведення під залісення та залуження ма-
лопродуктивних і деградованих земель.

Удосконалення державного контролю за 
екологічним станом земель, їх використан-
ням та охороною.

Розвиток органічного виробництва [8].
Нині стає все очевиднішим, що матері-

альний добробут людства, досягнений за 
рахунок ігнорування екологічних проблем 
і деградації природного середовища, загро-
жує існуванню людини як біологічної істоти, 
дедалі більше впливає на її здоров’я та 
здоров’я наступних поколінь. Єдиним вихо-
дом із ситуації, що склалася, є дотримання 
постійної рівноваги між добробутом, соці-
альною справедливістю та довкіллям через 
побудову таких збалансованих виробничих 
систем, які здатні забезпечити населення 
здоровими та безпечними харчовими про-
дуктами, а агровиробників — економічно 
обґрунтованим прибутком. Саме такою зба-
лансованою системою зарекомендувало 
себе органічне агровиробництво. 

Нині органічне сільське господарство по-
зиціонується як один із ключових напрямів 
підвищення рівня екологічності, економічної 
доцільності та соціальної справедливості 
в аграрній сфері. 

Динамічний розвиток ринку органічної 
продукції у світі свідчить про надзвичай-
ну привабливість органічного виробництва 
з позиції економічних перспектив цього 
виду сільськогосподарської діяльності, 

а соціальні переваги органічного агрови-
робництва (розвиток соціальної інфраструк-
тури, зеленого та агроекологічного туризму, 
збалансованості сільських територій тощо) 
з кожним роком підтверджуються дедалі 
більшою кількістю представників органічно-
го руху. Найбільш вагомими, на нашу думку, 
є саме екологічні переваги, які лежать в ос-
нові забезпечення здоров’я населення, по-
ліпшення стану навколишнього середовища 
та відтворення природно-ресурсної сфери. 

Загалом органічне агровиробництво 
ґрунтується на принципах, які були ухва-
лені в 2005 р. на Міжнародному Конгресі 
в Аделаїді Міжнародною Федерацією ор-
ганічного сільськогосподарського руху 
(IFOAM — Organic International) за участі 
Федерації органічного руху України. Ці 
принципи лягли в основу системи інститу-
ціоналізації та правового забезпечення роз-
витку органічного сільського господарства 
багатьох країн світу. 

Серед них складно виявити пріоритетні, 
оскільки вони рівною мірою є визначаль-
ними та взаємодоповнювальними (рис. 1).

На макроекономічному рівні принципи 
органічного виро бництва забезпечують:

•  поліпшення та відтворення природного 
ландшафту і сільськогосподарської екосис-
теми;

•  запобігання надмірній експлуатації та 
забрудненню при родних ресурсів;

•  мінімізацію потреби в невідновлюваних 
видах енергії та ресурсів;

•  виробництво високоякісного продоволь-
ства, сировини та інших продуктів у достат-
ній кількості для задоволення наявно го по-
питу;

•  відновлення нормального, безпечного 
та здорового на вколишнього простору;

•  використання місцевих знань і тради-
ційних систем ве дення сільського госпо-
дарства [15].

Попри тісний зв’язок між наведеними 
принципами вважаємо за доцільне при-
ділити особливу увагу принципу екології, 
оскільки цей принцип «укорінює» органіч-
не сільське господарство серед природ-
них екологічних систем. Він стверджує, 
що виробництво ґрунтується на природ-
них процесах і екологічно дружній пере-
робці. Підтримка й добробут досягаються 
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Органічне сільське господарство має 
ґрунтуватися на принципах природних 

екологічних систем і циклів, працюючи, 
співіснуючи з ними та підтримуючи їх

Органічне сільське господарство 
має базуватися на відносинах, 

що гарантують справедливість 
з урахуванням інтересів навколишнього 

середовища та життєвих можливостей

Управління органічними сільським 
господарством повинне мати 

попереджувальний і відповідальний 
характер для захисту здоров’я й 
добробуту як нинішніх і прийдешніх 
поколінь, так і довкілля

Органічне сільське господарство має 
підтримувати та поліпшувати здоров’я 

ґрунту, рослини, тварини, людини та 
планети як єдиного й неподільного цілого

Принцип 
екології

Принцип
справед-

ливості

Принцип 
турботи

Принцип
здоров’я

Рис. 1. Базові принципи органічного сільського господарства згідно з IFOAM — Organic 
International. Джерело: розроблено на основі [16].

 Екологічні переваги органічного сільського господарства 

гармонійне поєднання механізму дії економічних законів і законів природи
в межах конкретних територіальних утворень

збереження та відтворення родючості ґрунтів

забезпечення відсутності використання агрохімікатів

сприяння раціональному використанню водних ресурсів

заборона використання синтетичних агрохімікатів

заборона генної інженерії та її продуктів

формування високопродуктивних та екологічно стійких агроландшафтів

збереження агро- та біорізноманіття через  використання екологобезпечних
органічних технологій

забезпечення потреби в азоті культивуванням азотофіксувальних рослин

запровадження та поширення біологічних методів захисту рослин

ведення тваринництва з урахуванням фізіологічних і біологічних потреб
тварин та створення гуманних умов утримання

узгодження процесу виробництва з природними циклами та живими
системами ґрунту, рослинного і тваринного світів

Екологізація аграрного виробництва 

Екологізація технологій

Екологізація освіти
та суспільного мислення

Екологізація
природокористування

забезпечення населення екологічно безпечними харчовими продуктами

визнання важливості й необхідності вивчення місцевого досвіду щодо
традиційних форм господарювання

стимулювання вітчизняного виробництва органічної продукції

спрямованість на формування соціально-орієнтованого ланцюга
«виробництво – переробка – реалізація»

Рис. 2. Екологічні переваги органічного сільського господарства в контексті забезпечення 
екологізації аграрного виробництва. Джерело: авторська розробка 
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екологізацією середовища виробництва. 
Скажімо, для рослин — це живий ґрунт, 
для тварин — екосистема ферми, для риб 
та морських організмів — водне середо-
вище. Принципи ведення органічного зем-
леробства, випас худоби та використан-
ня природних систем у дикій природі, які 
використовують для одержання врожаю, 
мають існувати збалансовано і за природ-
ними циклами. Ці цикли універсальні, але 
характер їх проходження залежить від місця 
розташування [16]. 

Управління органічним сільським госпо-
дарством має бути адаптованим до місце-
вих умов, середовища, культури та мас-
штабів. Вплив має бути зменшений через 
повторне використання, утилізацію та ефек-
тивне управління матеріалами й енергією 
з метою підтримки та поліпшення еколо-
гічної якості продукції і ресурсів, що охоро-
няються. Органічне сільське господарство 
має досягати екологічного балансу проек-
туванням систем землекористування, ство-
ренням і підтримкою територій генетичного 
та сільськогосподарського різноманіття. 
Виробники, переробники, торгівці, спожи-
вачі органічних продуктів мають захищати 

та охороняти навколишнє середовище, 
включаючи ландшафти, клімат, середови-
ще перебування, біологічне різноманіття, 
повітря й воду [17].

Тобто органічне сільське господарство 
по своїй суті здатне забезпечити форму-
вання цілісних і багатофункціональних 
агросистем, що створюють міцне підґрунтя 
для пришвидшення агроекологізації сіль-
ськогосподарського виробництва на всіх 
рівнях управління. Зв’язок екологічних 
переваг органічного сільського господар-
ства в контексті забезпечення екологізації 
аграрного виробництва можна відобразити 
графічно (рис.2). 

Отже, для забезпечення і поглиблення 
екологізації сільськогосподарського вироб-
ництва в Україні є об’єктивна необхідність 
впровадження альтернативних інноваційних 
систем господарювання. Передусім це сто-
сується переходу вітчизняних агровиробни-
ків на органічні методи господарювання як 
передумови формування збалансованих 
багатофункціональних агровиробничих сис-
тем, покликаних узгодити потреби суспіль-
ства та закони природи. 

Вирішення визначеної в статті супереч-
ності між зростаючими потребами люд-
ства та необхідністю зменшення антро-
погенного і техногенного навантаження 
на навколишнє природне середовище мож-
ливе за умови впровадження дієвих прак-
тик екологізації сільськогосподарського 
виробництва. З урахуванням зарубіжного 
досвіду розвинених країн досить ефектив-
ним напрямом підвищення загального рівня 
екологізації сільськогосподарської галузі є 
розвиток органічного агровиробництва. 

Екологічні переваги органічного сіль-
ського господарства довели свою значу-
щість упродовж десятиліть аграрної прак-
тики в багатьох країнах світу. Концепція 

органічного виробництва передусім спря-
мована на відтворення виробництва в при-
родних агроекосистемах, спираючись на від-
новлення біологічних процесів, розвиток 
біорізноманіття через поєднання сільсько-
господарських традицій та новітніх досяг-
нень науки і техніки на благо навколишнього 
природного середовища, гармонійного роз-
витку сільських територій та поліпшен-
ня якості і безпечності життя населення. 
Лише повноцінна й комплексна підтримка 
органічного агровиробництва в Україні 
з боку органів влади, наукових кіл, бізнесу та 
широкої громадськості може забезпечити 
значне поліпшення агроекологічної ситуації 
у вітчизняних реаліях агровиробництва. 
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Развитие органического сельского хозяй-
ства как фактор ускорения экологизации 
агропроизводства



 
ЕКОНОМІКА

 
Розвиток органічного сільського господарства 
як фактор прискорення екологізації агровиробництва

82 2018, №10 (787)Вісник аграрної науки

Цель. Теоретико-методическое обоснование 
развития органического сельского хозяйства 
в контексте обеспечения повышения экологи-
зации агропроизводства. Методы. Материалы 
ст атьи основаны на исследовании эколого-эко-
номических и социальных принципов осущест-
вления органической сельскохозяйственной 
практики для улучшения экологической ситу-
ации в агропроизводстве. Методика исследо-
ваний основывалась на системном подходе 
и диалектическом методе познания эколо-
гических эффектов в органическом агропро-
изводстве с учетом монографического мето-
да, методов синтеза и анализа. Результаты. 
Определено, что неконтролируемое исполь-
зование синтетических агрохимикатов и ми-
неральных удобрений, а также отсутствие 
баланса эколого-экономических и социаль-
ных показателей в отечественном агропро-
изводстве вызвали ряд кризисных явлений, 
требующих повышенного внимания со стороны 
государственных органов власти и общества. 
Обосновано, что стратегии и механизмы осу-
ществления агроэкологизации сельхозпро-
изводства ныне являются чрезвычайно ак-
туальной задачей отечественных властных 
структур, науки, бизнеса и общественности. 
Доказано, что органическое сельское хозяй-
ство в настоящее время позиционируется как 
одно из ключевых направлений повышения 
уровня экологичности, экономической целе-
сообразности и социальной справедливости 
в аграрной сфере, и поэтому определяется 
как наиболее прогрессивный и инновационный 
способ улучшения равновесия между эколо-
гическими, экономическими и социальными 
факторами развития общества и природы. 
Предложено схематическую модель экологи-
ческих преимуществ органического сельско-
го хозяйства в контексте обеспечения эколо-
гизации аграрного производства. Выводы. 
Аргументировано, что для обеспечения и раз-
вития экологизации сельскохозяйственного 
производства в Украине существует объектив-
ная необходимость внедрения альтернативных 
инновационных систем хозяйствования. Это 
прежде всего касается перехода агропроизво-
дителей Украины на органические методы 
хозяйствования как предпосылки формиро-
вания сбалансированных многофункциональ-
ных агропромышленных систем, призванных 
согласовать потребности общества и законы 
природы.

Ключевые слова: экологизация агропро-
изводства, органическое сельское хозяйство, 
природно-ресурсная сфера, инновационные под-
ходы, агроэкосистема, экологические преиму-
щества, окружающая природная среда.
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Development of organic agriculture as the 
speedup factor of ecologization of agricultural 
production

The purpose. Theoretical-and-methodical jus-
tification of development of organic agriculture in 
a context of provision of heightening ecologization 
of agricultural production. Methods. Research 
of ecological-economic and social principles of 
realization of organic agricultural practice for 
martempering ecological situation in agricultural 
production. Research technique was based on 
systemic approach and dialectic method of knowl-
edge of environmental impacts in organic agricul-
tural production in view of monographic method, 
methods of synthesis and analysis. Results. It is 
determined that uncontrollable use of synthetic 
agrochemicals and fertilizers, and also absence 
of balance of ecological-economic and social indi-
cators in domestic agricultural production caused 
series of crisis phenomena demanding enhanced 
attention from the state authorities and society. It 
is justified that strategies and gears of realization 
ecologization of agricultural production nowa-
days are extremely actual problems for domestic 
power structures, sciences, business and the 
public. It is proved that organic agriculture now is 
positioned as one of key directions of heighten-
ing level of environmental acceptance, economic 
feasibility and social justice in agrarian sphere 
and consequently it is determined as the most 
progressive and innovative way for martempering 
equilibrium between ecological, economic and 
social factors of development of society and the 
nature. Schematic model is offered of ecological 
advantages of organic agriculture in a context 
of provision of ecologization of agrarian produc-
tion. Conclusions. Reasons are given that for 
provision and development of ecologization of 
farm-production in Ukraine there is an objective 
necessity of heading alternative innovative sys-
tems of managing. It first of all touches the prob-
lem of transition of manufactures of agricultural 
produce of Ukraine to organic methods of man-
aging as premise of formation of the balanced 
multipurpose agroindustrial systems, called to 
coordinate necessity of society and nature laws.

Key words: ecologization of agricultural produc-
tion, organic agriculture, natural-resource sphere, 
innovative approaches, agroecosystem, ecological 
advantages, environment.
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