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Актуальність  
 

Стрімкий розвиток ринкової економіки та збільшення потреб 
суспільства в споживанні збільшило асортимент продовольчих та 
непродовольчих товарів. При цьому їх якість стала значно гіршою, вплив 
деяких продуктів на здоров’я людини залишається не дослідженим. У зв’язку 
з цим більшість споживачів в усьому світі прагнуть до здорового способу 
життя та підвищення якості продукції, оскільки харчування є невід’ємною 
складовою повноцінного життя та високого рівня працездатності.   

Зміна уподобань споживачів, в свою чергу, повинна вплинути на 
сучасні методи ведення сільськогосподарського виробництва, зумовити його 
перехід від традиційного до органічного, відмову від хімічних добрив,  
генетично модифікованих організмів. Таким чином, безпека споживання стає 
важливим фактором впливу на спосіб виробництва, розвиток його органічної 
складової. Розвиток органічного виробництва в аграрному секторі економіки є 
передумовою відтворення природно-ресурсного потенціалу, соціально-
економічного зростання аграрного сектора економіки, підвищення аграрного та 
екологічного іміджу України. 

Південна зона займає 18,8% території України з населенням 6,8 млн 
осіб (14,4% населення України). До його складу входять АР Крим, Одеська, 
Миколаївська та Херсонська області. Є вихід до Чорного та Азовського 
морів, що забезпечує своєрідність та унікальність географічного положення. 

Південна Україна є житницею країни з площею сільськогосподарських 
угідь 7,3 млн га (19,9% загальної площі). Площі, зайняті зерновими 
культурами, займають майже половину від посівних площ. Серед технічних 
культур провідне місце займають соняшник і рапс, ефіроолійні (коріандр, 
троянда, лаванда, шавлія та ін.), тютюн, цукрові буряки. Міжрайонне 
значення мають овоче-баштанні культури (помідори, перець солодкий, 
баклажани і кабачки, кавуни і дині). Розвинуті сади та виноградники. Однак, 
Південь України характеризується нестійкими природно-кліматичними 
умовами, що є причиною віднесення його до ризикованої зони для 
інтенсивного землеробства, що обумовлює необхідність переходу на систему 
екологічного землеробства. Так, на сьогодні за офіційною статистичною 
інформацією на Півдні України екологобезпечну продукцію забезпечують 53  
виробника зі 170, серед яких: рослинництво  – 47%, переробка – 42%; 
бджільництво – 11%. 

Отже, створення відповідної законодавчої та нормативно-правової 
бази, державна підтримка, поінформованість громадян та підвищення 
екологічної освіти  є необхідними передумовами стійкого розвитку системи 
екологічного землеробства. 

 
Організація Центру 

 
Центр екологічного землеробства «Південь Органік» є 

багатофункціональним центром регіонального розвитку, унікальність якого 

http://finance.mnau.edu.ua



 3

полягає у тому, що він діє на базі Миколаївського національного аграрного 
університету, який єдиний на Півдні України має власні сільськогосподарські 
угіддя, що сертифіковані як органічні (358,3 га), використовує GPS-навігацію у 
виробництві, має ґрунтово-агрохімічну лабораторію для аналізу ґрунтів та 
визначення їх придатності для екологічного землеробства, є членом Федерації 
органічного руху України та ВГО «Асоціація агроекологів України», має 
професорсько-викладацький склад відповідної кваліфікації, активно співпрацює 
з найбільшим агровиробником ТОВ СП «НІБУЛОН», науковими інститутами 
при НААНУ, Миколаївською обласною радою та адімністрацією.  

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» спроможний 
об’єднати діяльність наукових, освітніх і виробничих установ з метою 
забезпечення розвитку екологічного землеробства. Діяльність Центру 
розповсюджується на Миколаївську, Одеську та Херсонську області, 
Автономну республіку Крим.  

 
І. Місія Центру 

 
Сприяння розвитку екологічного землеробства як системи 

взаємопов’язаних і взаємоузгоджених складових екологічного, соціально-
економічного, організаційного, динамічного характеру, спрямованих на 
забезпечення стійкого розвитку галузі та продовольчої безпеки України, 
задоволення потреб суспільства в якісному продовольстві, збереженні 
здоров'я нації, відтворення природно-ресурсного потенціалу країни шляхом 
досліджень, пропаганди та впровадження сучасних технологій і систем 
екологічного землеробства. 
 

II. Мета Центру 
 

1. Координація наукових, освітніх і виробничих установ, розміщених у 
Південному регіоні з метою забезпечення стійкого розвитку екологічного 
землеробства. 

2. Проведення досліджень сучасних технологій і систем екологічного 
землеробства, ринку та систем збуту екологобезпечної продукції. 

3. Розроблення та впровадження екологобезпечних методів 
агровиробництва, що забезпечують збалансоване використання та 
відновлення природних ресурсів, збереження біорізноманіття. 

4. Забезпечення населення якісними та безпечними продуктами 
харчування; формування культури споживання екологобезпечної продукції; 
екологізація вищої освіти. 

5. Забезпечення економічної ефективності екологобезпечного 
агровиробництва. 

6. Сприяння входженню екологічного землеробства до пріоритетних 
напрямів у програмах розвитку агропромислового комплексу обласних рад 
Південних регіонів.  
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7. Пошук джерел фінансування досліджень, пропаганди та 
впровадження сучасних технологій і систем екологічного землеробства.  
 

III. Завдання Центру 
 

1. Виробництво екологобезпечної сільськогосподарської продукції. 
2. Прийняття участі у розробці екологоорієнтовних програм 

державного та регіонального рівня. 
3. Розробка ґрунтозахисних методів обробітку. 
4. Консультаційна допомога виробникам екологобезпечної 

сільськогосподарської продукції на Півдні України: виробництво, зберігання, 
транспортування, переробка та реалізація. 

5. Налагодження системи збуту екологобезпечної 
сільськогосподарської продукції виробників Півдня України. 

6. Організація проведення наукових досліджень з питань відтворення 
природної родючості ґрунтів, впровадження технологій екологічного 
землеробства у виробництво, методики розрахунків його економічної 
ефективності. 

7. Проведення семінарів, конференцій тощо з питань екологічного 
землеробства. 

8. Підготовка та сприяння видавництву науково-методичної літератури, 
посібників, підручників, періодичних видань з питань екологічного 
землеробства. 

9. Участь у регіональних та державних програмах підтримки розвитку 
екологічного землеробства. 

10. Пошук та залучення інвесторів у проекти з розвитку екологічного 
землеробства на Півдні України. 

11. Співпраця з іншими центрами екологічного землеробства 
(виробництва), науковими, науково-дослідними та освітніми установами, 
агровиробниками. 
 

IV. Очікувані результати від діяльності Центру. 
 

1. Збереження та відродження родючості ґрунтів. 
2. Підвищення якості продуктів харчування. 
3. Збільшення ефективності аграрного виробництва. 
4. Формування агроекологічного іміджу України. 
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