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and social perspectives is obtained using Analytic Hierarchy Process and Expert Choice 
software. A sensitive analysis of the solutions demonstrates their high sensitivity to chan-
ges in the criteria weights. 
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Подано визначення поняття "органічне сільське господарство", його сутності; 
розглянуто переваги впровадження органічного сільського господарства; наведено 
фактори, які стримують розвиток органічного сільського господарства. 

Ключові слова: органічне сільське господарство, агровиробництво, екологічні 
переваги, сільські території, продуктивність виробництва, якість продукції, вироб-
ництво органічної продукції. 

Проблема раціоналізації використання земель сільськогосподарського 
призначення в Україні дедалі більше ускладнюється у зв'язку з наростаючою 
комплексністю її характеру. На сьогодні це має різні аспекти, одним з яких є 
екологічний. Рівень використання земель в Україні зараз настільки критич-
ний, що подальша деградація потенціалу земельних ресурсів у сільському 
господарстві може мати катастрофічні наслідки, які відповідним чином, без-
перечно, позначаються на загальному рівні продовольчої безпеки країни, здо-
ров'ї нації тощо. 

Проблеми соціально-економічного розвитку сільських територій дос-
ліджено у наукових працях таких відомих вчених, як: В. Бутенко, П. Гайду-
цького, Т. Заяць, М. Кропивко, В. Онищенка, В. Пили, І. Прокопи, П. Саблу-
ка, В. Юрчишина та ін. 

Разом з тим, недостатньо уваги приділяється обґрунтуванню концеп-
туальних засад державної політики сільського розвитку, адекватних багато-
функціональній природі сільських територій, питанням формування збалан-
сованого сільського ринку праці з чіткими соціальними орієнтирами. 

Одним із можливих варіантів екологічного агровиробництва є орга-
нічне сільське господарство, яке ґрунтується на принципах природних еколо-
гічних систем і циклів, працюючи, співіснуючи з ними та підтримуючи їх. 
Цей принцип "укорінює" органічне сільське господарство серед природних 
екологічних систем. Підтримка й добробут досягаються шляхом екологізації 
середовища виробництва. Принципи ведення органічного землеробства, ви-
пас худоби та застосування природних систем у дикій природі, які викорис-
товуються для отримання врожаю, повинні існувати збалансовано та за при-
родними циклами. 
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Під "органічним сільським господарством" найчастіше розуміють аг-
ровиробничу практику, яка: 

● не використовує синтетичних хімікатів (добрив, пестицидів, антибіотиків тощо); 
● здійснює мінімальну оранку ґрунту; 
● не застосовує генетично модифікованих організмів (ГМО) та охоплює різні 
сфери – рослинництво, тваринництво, птахівництво, садівництво й т. ін. 
Органічне сільське господарство за своєю суттю є багатофункціональ-

ною агроекологічною моделлю виробництва і базується на менеджменті (пла-
нуванні й організації) агроекосистем. З метою підвищення продуктивності 
виробництва та якості продукції максимально використовуються біологічні 
фактори збільшення природної родючості ґрунтів, агроекологічні методи бо-
ротьби із шкідниками і хворобами, а також переваги біорізноманіття, зокрема 
місцевих та унікальних видів, сортів, порід тощо [2]. 

Органічне сільське господарство повинне досягати екологічного ба-
лансу шляхом проектування систем землекористування, створення і підтрим-
ки територій генетичного та сільськогосподарського різноманіття. Виробни-
ки, переробники, торгівці, споживачі органічних продуктів мають захищати 
та охороняти навколишнє середовище, зокрема ландшафти, клімат, середови-
ще перебування, біологічне різноманіття, повітря та воду. 

Управління органічним сільським господарством повинно бути адап-
тованим до місцевих умов, середовища, культури та масштабів. Вплив пови-
нен бути зменшений шляхом повторного використання, утилізації та ефек-
тивного управління матеріалами та енергією з метою підтримки та поліпшен-
ня екологічної якості продукції та ресурсів, що охороняються [6]. 

Вигоди від впровадження органічного сільського господарства такі: 
1. Для агровиробників: 
● дає змогу в перспективі узгодити і гармонізувати економічні, екологічні та 
соціальні цілі в галузі сільського господарства; 

● незалежність від промислових хімікатів; 
● зменшення енергоємності виробництва; 
● істотне зниження виробничих витрат і залежності від зовнішнього фінансу-
вання; 

● сприяння інноваційним сільськогосподарським дослідженням. 
2. Для споживачів: 
● здорове та екологічно безпечне харчування; 
● вищі смакові якості; 
● збереження природного середовища; 
● відсутність генетично модифікованих організмів; 
● прямий зв'язок з виробником; 
● висока якість та свіжість продукції. 
3. Екологічні вигоди: 
● виробництво ґрунтується на природних процесах та екологічній переробці, а 
також відмові від використання синтетичних хімікатів; 

● принципи повторного використання, утилізації та ефективного управління 
матеріалами та енергією сприяють збереженню ресурсів; 

● проектування систем землекористування та мінімальна оранка ґрунту 
сприяють зниженню деградації земель, збереженню та відновленню їх при-
родної родючості; 
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● припинення забруднення водних басейнів і підземних вод, очищення джерел 
питної води від токсичних хімікатів; 

● зменшення викидів в атмосферу парникових газів та зв'язування вуглецю; 
● відмова від монокультур, утримання тварин у наближеному до природного 
середовищі. 

4. Для сільських територій: 
● створення та підтримка територій генетичного та сільськогосподарського 
різноманіття, збереження генетичного банку рослин і тварин; 

● розвиток місцевих, національних та міжнародних ринків органічної продукції; 
● збільшення кількості робочих місць у сільській місцевості; 
● нові перспективи для малих фермерських домогосподарств та сільських громад; 
● підвищення ролі місцевих знань та ініціатив. 
Ситуація на світових ринках продовольства свідчить про зростаючу 

зацікавленість споживачів у здоровому та повноцінному харчуванні разом з 
безпосереднім внеском у збереження природного довкілля [3]. У багатьох 
країнах світу, передусім у США та ЄС, вже діють важливі ринки органічної 
сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, а також створена й 
успішно функціонує відповідна інфраструктура сертифікації, маркетингу і 
реалізації. Мотивування споживачів органічної продукції поєднує такі вимо-
ги та очікування: 

● висока якість продуктів та їхня свіжість; 
● вищі смакові якості; 
● не містить у собі генетично модифікованих організмів; 
● здорове та екологічно безпечне харчування; 
● збереження природного середовища в процесі виробництва; 
● зв'язок з виробником – місцевий чи регіональний, або навіть прямий [3]. 
Попит споживачів на органічні продукти харчування у світі швидко 

зростає. На сьогодні у світі майже сформувалися повноцінні ринки органіч-
ної продукції в таких сегментах, як овочі та фрукти, дитяче харчування, 
сільськогосподарська сировина для перероблення (передусім зерно) та мо-
лочні продукти, а тому темпи зростання в них дещо сповільнилися. 

Подальше зростання ринків органічної продукції відкриває можливос-
ті для виходу на них нових виробників. Так, ЄС і Швейцарія є імпортерами, в 
зокрема зі Східної Європи, зерна, насіння олійних культур, овочів і фруктів 
та яловичини, вирощених за органічною системою. Для убезпечення від нес-
табільності та експортних ризиків на цих нових ринках дуже важливим є та-
кож розвиток внутрішнього ринку органічних продуктів харчування. 

Україна має великий потенціал для виробництва органічної сільсько-
господарської продукції та її реалізації шляхом експорту, а також у середньо-
терміновій перспективі для її постачання на внутрішній ринок. Внаслідок 
економічної кризи, зокрема через брак обігових коштів, за останні роки знач-
но зменшилось використання мінеральних добрив, пестицидів та інших хімі-
катів, а отже, призупинилася втрата природної родючості ґрунтів. На сучас-
ному етапі існують значні площі екологічно чистих чорноземів, які можуть 
бути переведені на органічне землеробство протягом відносно короткого пе-
рехідного періоду. 
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Деякі передові агропідприємства фактично здійснюють сільськогоспо-
дарське виробництво у такий спосіб, що може дозволити сертифікацію їхньої 
продукції як органічної. Окремі фермерські господарства в деяких регіонах 
України вже задіяні у виробництві органічної продукції та мають досвід її ек-
спорту завдяки сертифікації, яка проводиться іноземними сертифікаційними 
установами [2]. В Україні існує певний інтерес до розвитку органічного 
сільського господарства, яке нині знаходиться лише у початковій формі. У 
цьому контексті надійна система інспекції та сертифікації органічної продук-
ції є стратегічно важливим чинником як для її експорту з України вже в 
найближчому майбутньому, так і для розвитку внутрішнього ринку такої 
продукції, який є реальним у середньотерміновій перспективі. Створення ж 
української системи сертифікації, яка буде визнаною на національному та 
міжнародному рівнях, істотно сприяло б широкому впровадженню органіч-
ного аграрного виробництва в Україні. 

Доцільним буде сформувати широке партнерство, яке єднатиме інте-
реси та потреби різних зацікавлених сторін в Україні, а також залучить до ак-
тивної співпраці: 

● сільськогосподарських виробників, зокрема фермерські господарства та їхні 
асоціації; 

● державні органи влади й управління; 
● організації споживачів; 
● наукові установи та громадські організації [2]. 
Розвиток органічного сільського господарства та створення відповід-

ної системи сертифікації в Україні потребуватиме кваліфікованих спеціаліс-
тів, ефективних інститутів та сучасної законодавчої бази, яка враховуватиме 
світові та європейські тенденції. Корисним може стати використання багато-
го досвіду, який Україна може запозичити у Міжнародної федерації органіч-
ного сільського господарства IFOAM, Європейського Союзу, а також у країн-
лідерів, зокрема Швейцарії [2]. Існують об'єктивні інституційно-правові, фі-
нансово-економічні та соціально-психологічні проблеми, які створюють пе-
решкоди та вимагають їх вирішення: 

● відсутність державної підтримки на період переходу до органічного агрови-
робництва; можливі фінансові втрати під час конверсії та зміни кон'юнктури 
ринку; додаткові витрати на технічне переобладнання; 

● необхідність створення інституційної інфраструктури, передусім сертифіка-
ційних установ, асоціацій виробників органічної продукції та відповідної 
торговельної мережі; брак інформаційно-консультаційного забезпечення та 
компетентних дорадчих служб; 

● необхідність зміни стереотипів; брак екологічного мислення та освіти; іннова-
ційна пасивність управлінських структур; високий рівень бідності населення; 

● відсутність законодавчої бази, зокрема базового закону щодо органічного 
сільського господарства та сертифікації органічної продукції. 
Проблеми сільських територій не можна повністю відокремити від 

проблем інших територій, зокрема міст. Тому соціальний аспект політики 
сільського розвитку повинен бути спрямований на створення рівних можли-
востей та стартового капіталу для мешканців сільської території, порівняно з 
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можливостями, які характеризують міські території. Створення конкурентос-
проможного аграрного сектора повинно бути одним із центральних елементів 
політики забезпечення економічного розвитку сільської території. Найважли-
вішими складовими такої політики повинні бути інвестиції в модернізацію 
сільського господарства й надання послуг з підготовки кадрів і проведення 
консультацій. 

Таким чином, важливо, щоб стратегія розвитку сільського господар-
ства враховувала екологічні аспекти розвитку сільських територій. Одним із 
можливих варіантів екологічного агровиробництва є органічне сільське гос-
подарство. Управління органічним сільським господарством має бути адап-
тованим до місцевих умов, середовища, культури та масштабів. Вплив пови-
нен бути зменшений шляхом повторного використання, утилізації та ефек-
тивного управління матеріалами та енергією з метою підтримки та поліпшен-
ня екологічної якості продукції та ресурсів, що охороняються. 
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Важинский Ф.А., Колодийчук А.В., Потынский М.Л. Экологичес-
кие аспекты развития сельских территорий 

Дано определение понятия "органическое сельское хозяйство", его сущности; 
рассмотрены преимущества внедрения органического сельского хозяйства; приведе-
ны факторы, сдерживающие развитие органического сельского хозяйства. 

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, агропроизводство, эколо-
гические преимущества, сельские территории, производительность производства, ка-
чество продукции, производство органической продукции. 

Vazhynskyу F.A., Kolodiychuk A.V., Potynskyу M.L. Ecological aspects 
of development of rural territories 

Determination of concept "organic agriculture" and its essence is given in the article; 
advantages of introduction of organic agriculture are considered; factors which restrain de-
velopment of organic agriculture are resulted. 
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ІСТОРІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСОВИХ УГІДЬ ВІННИЧЧИНИ 
Розглянуто проблему історії дослідження і охорони лісових угідь Вінниччини 

та розроблення її періодизації на основі праць вітчизняних учених та природознав-
ців. На основі досліджень виділено вісім періодів охорони лісових угідь Вінниччини. 
Основною метою є історичний аналіз охорони лісових угідь Вінниччини та порів-
няння її з сучасними методами охорони. 

Ключові слова: лісові угіддя, лісоохорона, лісовідновлення природно-заповід-
ний фонд. 

Постановка проблеми. Вирішення проблем збереження лісових еко-
систем як складових біотичного різноманіття та збільшення кількості природ-
но-заповідного фонду Вінниччини є важливим аспектом екологічної безпеки 
регіону. Для вирішення цієї проблеми потрібно провести історичний аналіз 
розвитку заповідної справи щодо збереження лісів з початку її становлення. 

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання. Питання охо-
рони лісів поширив ще в ХІХ ст. російський вчений Н. Зобов [12]. З першої 
половини 30-х років ХХ ст. виходять у світ праці в галузі охорони природи, 
серед яких найбільш ґрунтовними є праці М. Шаліта [16]. У 40-50-х роках 
питання охорони природи зазнає кризи, проте ідеєю охорони лісів активно 
займається А.Б. Жуков [11]. Уже в 60-90-х роках починається активно впро-
ваджуватися ідея комплексної охорони лісових угідь у працях Ю.Р. Шеляга-
Сосонко, Я.П. Дідуха, Я.І. Мовчан, Т.Л. Андрієнко, С.А Генсірука, М.І. Гор-
дієнка та ін. [5, 6]. Щодо території Вінниччини, то конкретних праць в ці ча-
си не було, лише у зазначених вище роботах є певні згадки про її лісові маси-
ви. За останні десять років також питання охорони лісових угідь та розвитку 
заповідної справи на Вінниччині неповністю висвітлене і представлене в пра-
цях О.В. Мудрака, І.С. Нейка, О.Г. Яворської, Є.І. Ворони, О.Г. Василевсько-
го, Ю.А. Єлісавенка [7-9]. 

Тому ми вважаємо, що питання охорони лісів є сьогодні актуальним у 
галузі природоохорони і потребує детального вивчення. Для цього необхідно 
виділити основні напрями і перспективи дослідження, попередньо провівши 
історичний аналіз розвитку заповідної справи на території Вінниччини. 

Об'єкти та методи досліджень. Об'єкт дослідження – лісові екосисте-
ми Вінниччини в різні історичні періоди розвитку заповідної справи в Укра-
їні. У досліджені були використані переважно описові методи та методи рет-
роспективного аналізу. 

Результати досліджень. Проведено історичний аналіз розвитку при-
родно-заповідної справи та охорони лісових угідь Вінниччини на різних істо-
ричних етапах. Основним результатом дослідження є виділення періодів роз-
витку охорони лісових угідь Вінниччини як структурних елементів регі-


