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У роботі розглядаються питання впровадження органічного способу 

виробництва сільськогосподарської  продукції в умовах України. Показано, що 

органічне виробництво може бути ефективним за  відсутності забруднення  

сільськогосподарських угідь та відповідності  технологій вирощування 

сільськогосподарських культур вимогам екологічної безпечності 
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пестициди, агрохімікати. 

The work deals with the introduction of the organic agricultural production in 

the conditions of Ukraine. Was presented that organic production can be effective in 

the case of privation farmland pollution’s and matching technologies of growing 

crops with environmental safety.  
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Основними завданнями органічного виробництва є забезпечення людей 

якісними і безпечними продуктами харчування та відсутність негативного 



впливу на довкілля. Для вирішення цих завдань необхідно визначити екологічні 

ризики і, відповідно до цього, розробити заходи з їх усунення. Загальна схема 

цієї роботи повинна передбачати встановлення причинно-наслідкових 

взаємозв’язків між діяльністю людини − станом навколишнього природного 

середовища (НПС) − технологіями виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва − якістю і безпечністю сільськогосподарської продукції. Схема  

взаємозв’язків   досить проста: технології впливають на стан НПС (грунт, 

природні води, біоту, атмосферне повітря), якість і безпечність продукції  та, в 

свою чергу, через них на здоров’я людей. Стан НПС може бути незадовільним 

через різні види діяльності людини та природні явища (промисловість, 

техногенні аварії, зміни клімату тощо) і також негативно впливати на 

ефективність технологій і якість продукції. Тому необхідно враховувати всі 

чинники і здійснювати контроль за прямими та зворотними впливами (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема  взаємовпливу чинників, що впливають на стан НПС, 

якість і безпечність сільськогосподарської продукції та здоров’я людей 

 



Схема проста, проте реалізація її в умовах України, особливо при 

впровадженні органічного виробництва, має багато проблем і перешкод, як 

методичного характеру так і нормативно-правового. Узагальнення вітчизняного 

і світового досвіду дозволило визначити, що органічну  продукцію можна 

отримати лише за умови придатності сільськогосподарських угідь та 

відповідності технологій виробництва чинним стандартам.  

Придатність сільськогосподарських угідь оцінюється за  наявністю 

об'єктів, які можуть негативно впливати на сільськогосподарські угіддя 

(підприємства, ТЕС, автошляхи, захоронення, звалища тощо); кліматичними 

умовами (опади, температура та ін.); ґрунтовими умовами (родючість, 

забруднення та інші види деградації). Відповідність технологій виробництва 

екологічним вимогам гарантується позитивними висновками екологічної 

експертизи.  

Для визначення придатності сільськогосподарських угідь  на державному  

рівні облаштування території України нами було використано офіційну 

інформацію Міністерства екології і природних ресурсів України та 

Міністерства надзвичайних ситуацій України про основні об’єкти, що можуть 

чинити негативний  вплив на НПС, в тому числі забруднення територій 

радіонуклідами (цезієм-137 та стронцієм-90) внаслідок аварії на ЧАЕС. За 

використання комп’ютерної програми Adobe Illustrator 10 було побудовано 

серію картосхем і синтезовано карту (рис. 2), яка дозволяє визначити території, 

де доцільно створювати сільськогосподарські підприємства з виробництва 

органічної продукції (зелений колір);  території, які потребують більш 

детального обстеження перед впровадженням виробництва якісної і безпечної 

продукції (жовтий колір) і території, які недоцільно використовувати для її 

отримання (червоний колір). Результати цієї роботи свідчать, що за 

показниками потенційної небезпечності забруднення більша частина території 

України придатна для впровадження органічного виробництва 

сільськогосподарської продукції. 



 
Рис. 2. Придатність території України для впровадження   органічного 

способу виробництва сільськогосподарської продукції   

 

Другим важливим аспектом цієї роботи було визначення відповідності 

технологій отримання продукції і сировини вимогам екологічної безпечності. 

Нашими попередніми роботами було показано можливі впливи технологій 

вирощування сільськогосподарських культур на екологічний стан компонентів 

агроекосистем. Доведено, що під їх впливом  змінюються  агрофізичні, фізико-

хімічні, агрохімічні показники верхніх шарів ґрунту; активність горизонтальної 

та вертикальної міграції хімічних речовин; акумуляція шкідливих речовин у 

верхніх шарах ґрунту; структурно-функціональний склад біоти ґрунту; флора і 

фауна біоценозу; технологічні, біохімічні, гігієнічні показники якості продукції; 

продуктивність сільськогосподарських культур [2,3]. Відповідно до впливів 

визначено основні екологічні ризики: деградація ґрунту (зниження рівня 

родючості, активізація процесів ерозії, забруднення верхніх шарів шкідливими 

речовинами та ін.); забруднення поверхневих та ґрунтових вод, активізація 

процесів евтрофікації водойм; збіднення біорізноманітності; погіршення якості 

продукції. 



Враховуючи вищезазначене нами було розроблено порядок проведення 

екологічної експертизи технологій, що впроваджуються за принципами 

органічного виробництва, згідно національної та міжнародної нормативно-

правової бази. Визначено, що екологічну експертизу технологій органічного 

виробництва продукції доцільно здійснювати за системою показників і 

нормативів, яка враховує їх вплив на екотоксикологічний, агрохімічний, 

гідрохімічний стан агроекосистеми, якість продукції, продуктивність культур. 

В межах визначених показників необхідно проводити оцінку технологій за 4 

класам. Діапазон показників в межах класів визначати згідно нормативів, 

кількісні параметри яких було встановлено шляхом адаптації існуючих 

нормативів з врахуванням класичних екологічних підходів до екологічного 

нормування [1]. Процедура проведення екологічної експертизи повинна 

передбачати перевірку наявності та  повноти  необхідних  матеріалів  

(підготовча стадія); аналітичне опрацювання матеріалів екологічної  

експертизи, в разі необхідності натурні обстеження і проведення на  їх  основі 

порівняльного  аналізу  і  часткових  оцінок  ступеня  екологічної  безпеки,  

достатності  та  ефективності  екологічних  обґрунтувань  (основна стадія);  

узагальнення  окремих  експертних  досліджень,   одержаної інформації та 

наслідків застосування технології, підготовку висновку екологічної експертизи 

та  подання  його  заінтересованим органам і особам (заключна стадія). 

Теоретично майже всі питання опрацьовано, проте у практичній діяльності 

може виникнути низка проблем. Відомо, що з позицій органічного виробництва 

найнебезпечнішою технологічною операцією вважається застосування 

препаратів - пестицидів і агрохімікатів. Нагальною проблемою для України є  

формування переліку препаратів, дозволених до використання в органічному 

виробництві. Вирішення цієї проблеми можливе двома шляхами. Перший -  

дотримуватися Постанов Ради (ЄЕС) №2092/91 та (ЄС) 834/2007, які чітко 

окреслюють перелік дозволених пестицидів і агрохімікатів. Проте, нині в 

Україні зареєстрована велика кількість препаратів, які за своїми 

характеристиками відповідають вимогам органічного виробництва, але не 



входять до переліку, наведеному у  Постановах Ради (ЄЕС) №2092/91 та (ЄС) 

834/2007.  Саме цей факт вимушує рухатися другим шляхом і розробити власні 

вимоги до препаратів, адаптовані до міжнародних нормативних документів, але 

спрямовані на можливість використати весь вітчизняний потенціал 

виробництва еколого безпечних засобів захисту і удобрення рослин. Для цього 

було опрацьовано нормативну базу, яка стала основою для розроблення 

наукових основ оцінювання пестицидів і агрохімікатів, що використовуються в 

органічному виробництві: нормативні документи ЄС – Постанови  Ради (ЄЕС) 

№2092/91 та (ЄС) 834/2007; вимоги Організації  економічного співробітництва і 

розвитку (ОЕСР); вимоги Митного Союзу до регламентації застосування 

пестицидів; вимоги  ФАО/ВООЗ до оцінки небезпечності хімічних речовин; 

вимоги Агентства з охорони навколишнього середовища США (ЕРА) до оцінки 

небезпечності агрохімікатів. За результатами аналізу нормативної бази було 

розроблено алгоритм оцінювання препаратів, який складався з наступних 

етапів:  

- оцінювання сировини для виготовлення препаратів з позицій її 

походження, хімічного складу, потенційної небезпечності складових, які 

можуть переходити у препарат, як супутні речовини;  

- токсикологічна характеристика компонентів препаративної форми 

(наповнювачі, емульгатори, стабілізатори, розчинники і т.д.) із зазначенням 

діючих стандартів, номерів CAS, IUPAC, реєстрації у системі REACH; 

- оцінка препаратів з позицій детального аналізу їх небезпечних 

властивостей і потенційного впливу на природне середовище на різних стадіях 

життєвого циклу; 

- оцінка ризиків з метою ідентифікації їх природи, встановлення їх рівня, 

виходячи з характеристик препаратів і можливих варіантів їх застосування;  

- оцінка варіантів управління ризиками і вибір варіантів управління ними, 

які можуть включати заміну препарату, зміну технології виготовлення 

препарату, модифікацію препарату або процесу. 



Враховуючи вищезазначене було проведено оцінювання чинного (станом 

на 10.10.2013 р.) переліку препаратів, зареєстрованих в Україні, і визначено 

групу пестицидів та агрохімікатів (понад 120 найменувань), які можна 

рекомендувати до використання в органічному виробництві продукції 

рослинництва [4]. До цієї групи увійшли добрива, інсектициди, гербіциди, 

фунгіциди природного походження, вироблені  з природної сировини, які не 

містять синтетичних домішок.  Використання цих препаратів гарантує 

відсутність негативного впливу на якість і безпечність продукції та довкілля. 

Таким чином, проведена робота дозволила стверджувати, що в умовах 

України є необхідні передумови для ефективного впровадження органічного 

виробництва сільськогосподарської продукції. Для забезпечення дотримання 

вітчизняних і міжнародних  вимог до такого способу виробництва доцільно  

поєднання двох складових - оцінювання придатності сільськогосподарських 

угідь та екологічна експертиза агротехнологій, що дає можливість повною 

мірою використати агрокліматичний потенціал територій, уникнути негативних 

впливів антропогенної діяльності, отримати якісну і безпечну продукцію 

рослинництва та зберегти довкілля. 
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