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Анотація
Вступ. Забруднення навколишнього середовища, його негативний вплив на аграрне
виробництво призвело до загострення проблем забезпечення населення України якісними
і безпечними продовольчими товарами. Тому керівництво аграрних підприємств в
управлінських рішеннях намагаються використати інформацію про наявність
забруднень у якості додаткового фактору формування власних конкурентних переваг.
Акцентуючи увагу на природоохоронній діяльності, вони не лише вирішують питання із
формуванням високого попиту на власну екологічно чисту або органічну продукцію, а й
забезпечують зростання доходу від реалізації. Розвиток вітчизняного ринку органічної
аграрної продукції, формування механізму його регулювання на основі правових,
економічних і адміністративних методів, діяльність природоохоронних організацій
спонукає до активізації природоохоронної діяльності промислові підприємства.
Мета статті полягає у відображенні результатів дослідження щодо ідентифікації
перспективних напрямів природоохоронної діяльності аграрних підприємств та
обґрунтуванні доцільності запровадження органічних технологій виробництва. Методи,
які були використані під час дослідження: абстрактно-логічний, монографічний,
емпіричний, метод порівняльного аналізу.
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Результати. Досліджено сутність поняття «природоохоронна діяльність» та
визначено її особливості на сучасному етапі. Обґрунтовано доцільність впровадження
органічних технологій у якості одного з напрямів природоохоронної діяльності в
аграрному виробництві. Охарактеризовано систему правового регулювання органічного
виробництва й основні закони України, доведено необхідність її удосконалення з
урахуванням досвіду інших країн – найбільших виробників органічної продукції.
Висновки. Встановлено, що органічне виробництво в аграрних підприємствах можна
вважати непрямим, але перспективним напрямом природоохоронної діяльності, що
дозволяє відмовитися або мінімізувати використання хімічних речовин захисту рослин
та їх живлення, суттєво знизити антропогенне навантаження на природнє середовище
та підвищити рівень конкурентоспроможності виробництва.
Ключові слова: природоохоронна діяльність, конкурентоспроможність, органічне
виробництво, регулювання, аграрне виробництво, природні ресурси.
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ORGANIC PRODUCTION AS AN ECONOMIC AND ECOLOGICAL DIRECTION OF
ENVIRONMENTAL ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Abstract
Introduction. Environment pollution with its negative impact on agricultural production has
exacerbated the problems of providing Ukrainian citizens with quality and safe food products.
Therefore, agricultural enterprises management in management decisions tries to use
information about the pollution presence as an additional factor in the formation of their own
competitive advantages. By focusing on environmental activities, they both solve problems with
the formation of high demand for their own environmentally friendly or organic products and
ensure the growth of sales revenue. Development of the domestic organic market, the formation
of the mechanism of its regulation basis on legal, economic, and administrative methods, the
environmental organization's activities encourage industrial enterprises to intensify
environmental activities.
The purpose of the article is to reflect study results by identification of environmental activities
promising areas of agricultural enterprises and justify introducing organic production
technologies feasibility. Methods that were used in the study: the abstract logic, monographic,
empirical method of comparative analysis.
Results. The concept essence of "environmental activity" is investigated and its features at the
present stage are defined. The introduction expediency of organic technologies as one of the
nature protection activity directions in agricultural production is substantiated. The legal
regulation system of organic production and the basic Ukrainian laws are characterized, proved
the need of taking into account the experience of other countries, the largest producers of organic
products.
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Conclusions. It is established that the impact of organic production on the agricultural enterprise
can be considered as indirect, but a promising area of environmental protection, which allows to
abandon or minimize the chemicals for plant protection and nutrition use, significantly reduce the
anthropogenic load on the environment and increase the production competitiveness.
Key words: nature protection activity, competitiveness, organic production, regulation,
agricultural production, natural resources.
JEL classification: Q01, Q15, Q57
Вступ
Загострення проблем забруднення навколишнього середовища, що спостерігається у промислово розвинених країнах, має певну історію та причини, що залишаються невирішеними з 20 століття. Події Другої світової віини та необхідність термінового вирішення питання забезпечення продуктами харчування населення більшості
країн світу, економіка яких була зруинована і потребувала швидкого реагування, вимагали приимати рішення, що дозволяють підвищити рівень продуктивності сільськогосподарського виробництва. Запровадження нових технологіи, основу яких становлять
технологічні операції, що передбачають багатократну обробку посівів хімічними речовинами для боротьби із комахами і шкідниками, бур’янами і хворобами, вважався
об’єктивною необхідністю, адже ці технології дозволяли впливати на рівень врожаи ності рослин без урахування зміни кліматичних умов, природних циклів у зростанні
популяціи комах тощо. Водночас, такі технології спрямовані на зменшення виробничих
витрат, що дозволяє використовувати вивільнених працівників в інших галузях
економіки і спонукає запровадженню нових конструкторських рішень у проектуванні
сільськогосподарської техніки з високим рівнем потужності і шириною захвату.
Поступове зростання пропозиції агропродовольчих товарів завдяки підвищенню
врожаиності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, розвиток
ринкових відносин призводить до формування попиту на продукти харчування на
основі свідомого вибору якісних і корисних для організму.
Проте, через використання ресурсоємних технологіи виробництва сільськогосподарської продукції, зростання ціни на виробничі ресурси та диспаритет цін на аграрну і
промислову продукцію синергетично призводить до зниження рівня рентабельності та
конкурентоспроможності агровиробництва. Негативного впливу зазнають природні
ресурси, за рахунок незбалансованого використання ґрунтів відбуваються процеси
ерозії, зменшується бонітет ґрунту та погіршується екологічнии стан навколишнього
середовища. В зв’язку з цим невпинно проводиться робота по виявленню новітніх, більш
раціональних та екологічних напрямів ведення сільськогосподарського виробництва.
Зацікавленість у споживанні смачних и водночас корисних для організму
продуктів, що вироблені без використання агрохімічних речовин та не містять залишки
розпаду пестицидів і мінеральних добрив, спонукає споживачів до свідомого вибору
продукції аграрних і переробних підприємств, що застосовують екологічно орієнтовані
технології. Серед них важливе місце заимають органічні технології виробництва, що
поряд із зменшенням негативного впливу на земельні ресурси та забезпеченням їх
якісних показників, відмовою від застосування агрохімічних речовин, дозволяють
забезпечувати сталии розвиток і збільшити прибутки. Результатом тривалого
запровадження органічних технологіи як системи технологічних процесів, що
забезпечують виробництво аграрної продукції без використання або із мінімальним
використанням хімічних препаратів и мінеральних добрив; забезпечують увесь
ланцюжок від підготовки виробничих процесів, забезпечення органічним насінням і
органічними кормами до збирання врожаю, пакування і иого зберігання, є забезпечення
умов зростання родючості ґрунтів, відновлення місцевих екосистем і збереження
популяціи тварин тощо. Отже, органічне виробництво є однією із сучасних
сільськогосподарських практик, що одночасно забезпечує конкурентоспроможність
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аграрних підприємств та їх продукції та реалізує один із напрямів управління
природоохоронною діяльністю, відповідно, розробки авторів є актуальними і мають
наукове значення.
Теоретичні та практичні аспекти вирішення проблем природоохоронної
діяльності знаишли відображення у працях таких науковців та практиків, як Л.В. Жарова [1], В.М. Ячменева [2], Broniewicz Elzbieta [3], В.Й. Самолюк [4], В.С. Джигиреи [5] та ін.
Проте вони більшою мірою пов’язані із природоохоронною діяльністю у контексті
розвитку промислового виробництва, впливу иого на навколишнє середовище без
урахування специфіки аграрного виробництва і сучасних екологічних технологіи
Дослідженню тенденціи розвитку органічного ринку в Україні і на світовому рівні,
розробці напрямів вирішення проблем теоретичного і практичного характеру по
впровадженню органічних технологіи у процес виробництва вітчизняними аграрними
підприємствами присвячено праці науковців: Р.М. Безуса [6], О.О. Маслака [7],
С.А. Шлапака [8], Р.В. Левкіної [9-10], В.М. Писаренка [11], В.Г. Сергієнка [12] та ін. Однак
недостатньо вирішеними залишилися питання зв’язку між процесом реалізації заходів
природоохоронної діяльності аграрних підприємств і запровадженням органічного
виробництва, а також питання формування мотивації їх керівництва до такої діяльності.
Мета статті
Ціль статті полягає у відображенні результатів дослідження щодо ідентифікації
перспективних напрямів природоохоронної діяльності аграрних підприємств та
обґрунтуванні доцільності запровадження органічних технологіи виробництва.
Виклад основного матеріалу дослідження
Природоохоронна діяльність, в першу чергу, спрямована на зменшення
негативного впливу на довкілля. Поняття «природоохоронна діяльність» є багатоаспектним, а тому має чимало визначень і рівнів застосування. Так, Ячменева В.М. [2,
с. 156] і Broniewicz E. [3, с. 31] розглядають природоохоронну діяльність лише на рівні
підприємств, тоді як Самолюк В.Й. [4, с. 7] вважає доцільним застосування даного
поняття лише на рівні держави, а Джигиреи В.С. [5], аналізуючи зміст поняття і тенденції
такої діяльності на макрорівні, не включає у нього діяльність, що може бути спрямована
на усунення наслідків забруднення навколишнього середовища.
На нашу думку, природоохоронна діяльність являє собою цілісну систему
організаціино-економічних, управлінських заходів, що спрямовані на виявлення,
запобігання, зменшення впливу та ліквідацію вже існуючого негативного впливу на
навколишнє середовище на макро- і мікрорівнях у процесі виробничо-збутової
діяльності підприємств різної спеціалізації, розміру.
Наразі природоохоронна діяльність для аграрних підприємств стає все
актуальнішою, виходячи із тенденціи зміни рівня забруднення навколишнього
середовища і формування відповідних осередків із загрозливою екологічною ситуацією
в окремих регіонах України та більшості країн світу. Зважаючи на глобальність не лише
економічних, фінансових, соціальних процесів, а и екологічної небезпеки, в країнах світу,
насамперед, високорозвинених, поступово формується стабільнии попит на високоякісні продукти харчування. І якщо на макрорівні важко вплинути на природоохоронну
діяльність, то на мікрорівні, рівні підприємства, можна створити таку екологічну
виробничо-збутову модель, що дозволяє виробляти аграрну продукцію з мінімальним
вмістом шкідливих речовин. Серед напрямів природоохоронної діяльності аграрного
виробництва можна виділити: збереження та відновлення екологічних систем;
запровадження прогресивних ресурсозберігаючих технологіи; раціональне використання матеріальних ресурсів; створення та запровадження безвідходних та маловідходних
технологіи виробництва; використання альтернативних джерел енергії, запровадження
органічного виробництва.
Вирішення продовольчої проблеми у більшості країн світу, коли населення країни
має доступ до продовольства, а пропозиція переважає попит, постає питання про рівень
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якості такого продовольства, иого корисність для організму; вміст вітамінів, мінералів,
амінокислот; ціну. Піклування про здоровии образ життя, здорове харчування у періоди
масових захворювань, роблять органічну продукцію привабливою в очах споживачів і
спонукають агровиробників змінювати технології виробництва на більш екологічні та
безпечні. Слід зазначити, що саме така продукція є достатньо сильним інструментом
впливу на попит і може становити основу стратегії підприємства і иого місії.
Аналіз результатів сучасних практик щодо екологізації виробництва дає підстави
стверджувати, що аграрні підприємства мають усі можливості підвищити свіи
виробничии потенціал шляхом екологізації як процесу запровадження комплексу
технологічних, управлінських, збутових та інших рішень, спрямованих на підвищення
ефективності використання природних ресурсів із одночасним зростанням показників
рівня їх якості [13, с. 18].
Теоретичні та практичні дослідження науковців та агровиробників у напрямі
запровадження органічного виробництва свідчать про високу ефективність даної
технології виробництва, що підтверджується зростанням якості ґрунтів, підвищенням
кількості мікроорганізмів у ґрунті. Відзначається мінімальнии рівень ерозії та
відсутність залишків хімічних речовин, що в комплексі є одним із фундаментів
відтворення агроекосистеми в цілому.
Всесвітня федерація органічного руху (IFAOM) розглядає органічне сільське
господарство як виробничу систему, що підтримує здоров’я ґрунтів, екосистем та людеи.
ІІ основою виступають екологічні процеси, біорізноманіття і біоцикли, що адаптовані до
місцевих умов. Саме це, а не хімізація сільського господарства є основою органічного
господарювання, оскільки поєднує у собі традиції, інновації та науку [14].
Однією із головних складових технологіи органічного виробництва є
використання органічних добрив, залишків сидеральних культур та інших органічних
решток. Такими є підстилковии гніи, рибна емульсія, кісткова мука, компост, кореневі
та поверхневі рештки тощо [14]. Різні органічні добрива додають у ґрунт різні поживні
речовини, які відновлюють та у комплексі із дією мікрооганізмів підвищують родючість
ґрунтів. Враховуючи рівень підготовки та адаптації до виробничих умов
запропонованих технологіи, менеджмент аграрних підприємств має можливість
отримати практичні рекомендації по організації та управлінню органічним
виробництвом у розрізі конкретних видів сільськогосподарських культур, що базуються
на науково обґрунтованих заходах по підтриманню екологічної рівноваги у
агробіоценозі та збільшують врожаиність без додаткового агрохімічного навантаження
на ґрунти [11, с. 56].
Перехід від заходів прямого захисту рослин до профілактичних є одним із наибільш складних і важко прогнозованих завдань на перехідному періоді до органічного
виробництва, адже виявлення загрози стрімкого збільшення популяції шкідників чи
поширення інфекції серед рослин потребує не лише теоретичних знань у фахівцівагрохіміків аграрного підприємства, а и певного досвіду і навичок, адже технологічні
операції органічного захисту суттєво відрізняються від тих, що використовуються у
інтенсивному землеробстві, передбачають інші схеми розміщення посівів, комбінацію
сільськогосподарських культур, використання культур-медоносів тощо [14].
Згідно з Постановою (ЄЕС) № 2092/91, дозволені наступні види органічних
речовин для захисту сільськогосподарських культу від шкідників: речовини рослинного
та тваринного походження; мікроорганізми, які застосовуються для біологічного
контролю шкідників та хвороб; речовини, вироблені мікроорганізмами; препарати для
поверхневого внесення між культивованими рослинами; інші речовини, які традиціино
використовуються в органічному сільськогосподарському виробництві. До них
відносять такі мікробіологічні препарати, як триходермін, фітоспорін, фітодоктор,
пентафаг, планріз, гаупсин, боверін, лепідоцид, бітоксибацилін, колорадолцид, актофіт,
мікосан. Дані препарати сертифіковані та виробляються вітчизняними підприємствами.
Дозволено використовувати різні настоянки та відвари трав, що мають інсектицидні и
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фунгіцидні властивості, серед яких наибільш поширеними є перець стручковии гіркии,
часник посівнии, полин гіркии, бадилля картоплі, бадилля помідорів, тютюн звичаинии,
махорка, екстракти и настої хвої, щавель кінськии, коноплі посівні, чистотіл звичаинии,
пижмо звичаине, цибуля ріпчаста, гірчиця та інші.
Для оптимальних умов живлення рослин та оптимізації фітосанітарного стану
посівів використовуються елементарні практики сівозмін, що являють собою
схематичне вирощування на ділянках різноманітних культур на основі полікультур, що
забезпечує ефект агрофітоценології і допомагає розвитку біологічного різноманіття.
Таким чином створюються сприятливі умови для розвитку місцевих ентомофагів
(паразитів і хижаків шкідливих комах), дезорієнтації шкідників або відлякування їх від
рослин [13, с. 15-16].
Корисними комахами є хижі туруни, сифриди, тахіни, іхневмоніди, кокцинеліди,
мурашки, павуки. Основними умовами підвищення їх активності є посів у міжряддях у
різні строки медоносів: фацелії, гречки, гірчиці, насінників моркви, пастернаку,
петрушки, цибулі тощо.
Однією з головних вимог до запровадження органічного виробництва є
проходження процедури сертифікації та формування системи гарантування якості
маибутньої продукції на основі сукупності відповідних стандартів, що викликає довіру
споживачів до аграрного підприємства-виробника і иого продукції.
Органами сертифікації, що акредитовані на міжнародному рівні та офіціино
включені до переліку таких саме у органічному виробництві на території України є:
Органік Стандарт, Bio.inspecta AG, Ecocert SA, CERES Certification of Environmental
Standards GmbH, Control Union Certifications, Kiwa BCS Oko-Garantie GmbH, Ecoglobe,
Istituto Certificazione Etica e Ambientale (ICEA), Lacon GmbH, Suolo e Salute srl, Agreco R.F.
Goderz GmbH, Bioagricert S.r.l., Ekoagros, A CERT European Organization for Certification S.A.,
Letis S.A, CCPB Srl та Valsts SIA “Sertifikacijas un testesanas centrs”. З кожним роком
чисельність і географічна належність таких органів поширюється і фактично свідчить
про поступову експансію іноземного бізнесу на територію України. Наразі
зареєстровании лише один українськии орган сертифікації – ТОВ «Органік Стандарт»,
додатковими функціями якого є збір, обробка, аналіз та публікація матеріалів про
тенденції розвитку вітчизняного органічного ринку.
Органічна сертифікація є обов’язковим адміністративним інструментом регулювання органічного ринку будь-якої країни і своєрідним «знаком якості продукції». Мова
иде про додаткові важелі впливу на формування попиту і, відповідно, на розвиток торгівлі. Зрозуміло, що ринок органічної продукції поступово повторює усі етапи розвитку
будь-якого із товарних ринків, тому иого регулювання відбувається політикоправовими, адміністративними та економічними методами. У 2014 р. був ратифіковании
підписании 03 жовтня 2013 р. Закон України № 425-VII «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» [9]. Дании закон не лише визначає
правові, адміністративні и економічні засади виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції і сировини, а и фіксує можливі заходи контролінгу; забезпечення добросовісної конкуренції; принципи формування і функціонування органічного
ринку; раціонального використання і підтримання якості ґрунтів; гарантування
відповідної якості продукції, що методологічно визначається не лише відсутністю
шкідливих речовин, здатні накопичуватися в організмі людини, а и безпосередньо
технологіями вирощування насіння, иого збирання, дозрівання, сушіння тощо.
У 2018 році був приинятии Закон України «Про основні принципи та вимоги до
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (№ 2496-VІІІ,
набрав чинності 02 серпня 2018 р., вступив у дію з 02 серпня 2019 р.). Дании закон
приинятии для спрощення процедури правового регулювання органічного виробництва, системи обігу и маркування органічної продукції та формування механізму
підтримки вітчизняних підприємств. Ми вважаємо дієвим постіине удосконалення
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вітчизняного законодавства шляхом використання позитивного міжнародного досвіду,
насамперед досвіду Німеччини, Нідерландів, Данії, США та інших.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Перехід суспільства до інформаціиного етапу дозволяє отримати будь-яку інформацію про продукцію, технологічні процеси, можливі наслідки, тому споживачі мають
все більше важелів ринкового впливу на керівництво аграрних підприємств і фактично
спонукають до поступового переходу до виваженого прииняття управлінських рішень
на мікрорівні. Функціонування громадських організаціи у сфері природоохоронної
діяльності, небаидужість до причин і проявів несприятливої екологічної ситуації привертають увагу на показники якості та безпечності агропродовольчих товарів. З іншого
боку, аграрні підприємства знаходяться у постіиному пошуку можливостеи підвищення
конкурентоспроможності, що має прямии та опосередковании вплив на стан
екосистеми. Серед них зниження антропогенного впливу на природне середовище, що, з
одного боку, зменшує виробничі витрати у частині вартості агрохімічних препаратів, а з
іншого – дозволяє сформувати імідж виробника корисної та екологічно чистої продукції.
Отже, запровадження органічних технологіи у виробничии процес аграрних
підприємств має безпосередніи позитивнии вплив на навколишнє середовище у частині
зменшення хімічного та антропогенного навантаження, що дозволяє у частині їх
результативності вважати природоохоронними заходами. Наслідком екологічного
відновлення процесів у агробіоценозах буде самоочищення і саморегуляція природного
середовища.
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