
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ  
Центру екологічного землеробства  

«Південь Органік» 
 

Організаційні питання 
 

1. Створити Центр екологічного землеробства «Південь Органік» на 
базі Миколаївського національного аграрного університету, учасниками 
якого є наукові, освітні та виробничі установи Південного регіону.  

2. Створити постійно діючу школу для пропаганди, вивчення та 
впровадження екологобезпечних методів агровиробництва. 

3. З метою популяризації екологічного землеробства залучити до 
співпраці представників місцевих органів влади, виробників, споживачів, 
систему збуту. 
 

Науково-консультаційна й освітня діяльність 
 
1. Координувати спільні дії учасників Центру. 
2. Розробити та реалізувати навчальну програму підготовки студентів зі 

спеціальності «Економіка органічного агровиробництва». 
3. Здійснити дослідження сучасних технологій і систем екологічного 

землеробства, ринку та систем збуту екологобезпечної продукції 
4. Розробити програму з перепідготовки спеціалістів з екологічного 

землеробства, організувати навчання керівників та спеціалістів господарств з 
питань технології екологічного землеробства, маркетингу, екологічного 
менеджменту, безпеки харчових продуктів. 

5. Організувати та приймати участь у круглих столах, форумах, 
семінарах, науково-практичних конференціях, підготовчих курсах з питань 
екологічного землеробства. 

6. Підготувати та надати експертизу проектів законодавчих і 
нормативно-правових актів щодо екологічного землеробства. 

7. Здійснювати пошук та залучити вітчизняних та іноземних інвесторів 
до процесу виробництва екологобезпечної сільськогосподарської продукції. 

8. З метою популяризації екологічного землеробства постійно 
оновлювати інформацію про діяльність Центру екологічного землеробства 
«Південь Органік» на сайті Миколаївського національного аграрного 
університету. 

 
Виробництво 

 
1. Забезпечити власне виробництво екологобезпечної 

сільськогосподарської продукції на базі Навчально-науково практичного 
центру Миколаївського національного аграрного університету. 

2. Використовувати ґрунтово-агрохімічну лабораторію Миколаївського 
національного аграрного університету для аналізу ґрунтів та визначення їх 
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придатності для екологічного землеробства. 
3.  Розробити системи екологічного землеробства для аграрних 

підприємств Південного регіону. 
4. Підвищити економічну ефективність екологічного землеробства в 

умовах Півдня України. 
5. Збільшити площу сільськогосподарських угідь, на якій здійснюється 

виробництво екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, у 
Південному регіоні. 

 
 

Маркетинг, логістика та реалізація органічної продукції 
 

1. Сприяти формуванню регіональної збутової мережі екологобезпечної 
сільськогосподарської продукції виробників Півдня України. 

2.  Створити фірмову мережу торговельних об’єктів з метою реалізації 
екологобезпечної сільськогосподарської продукції під регіональним брендом 
«Південь Органік». 

3. Приймати участь у вітчизняних та іноземних щорічних ярмарках 
екологобезпечної продукції.  
 
 

Ключові цінності та принципи діяльності Центру 
Здоров'я      Ефективність 
Екологія     Інновації 
Справедливість     Довіра клієнтів 
Турбота     Збереження традицій 

 Дбайливе ставлення   Стійкий розвиток 
 
 
Ефекти від створення Центру екологічного землеробства 
 
Діяльність Центру екологічного землеробства «Південь Органік» 

забезпечить відповідний синергетичний ефект за рахунок економічних, 
соціальних та екологічних ефектів через зростання якості 
сільськогосподарської продукції, доходів та конкурентоспроможності 
агровиробників Південного регіону; зменшення витрат виробництва; 
залучення новітніх екологічних технологій; скорочення безробіття та 
соціальних виплат для населення; підвищення рівня життя і здоров’я 
населення; розвитку сільських територій та місцевих громад; збереження 
біорізноманіття, якості та функцій ґрунтів та водних екосистем; стабілізації 
стану земельних ресурсів та їх відтворення; збереження генофонду рослин; 
мінімізації екологічних ризиків; удосконалення екологічної політики з 
питань продовольчої безпеки; підвищення агроекологічного іміджу України.  
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