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Розглянуто структурні елементи органічного сільськогосподар-
ського виробництва. Досліджено його сучасний стан в Україні, ви-
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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток ринкової 
економіки та збільшення потреб суспільства в споживанні 
збільшило асортимент продовольчих та непродовольчих това-
рів. 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 сільськогосподарсько-
го виробництва, зумовити його перехід від традиційного до 
органічного, відмову від хімічних добрив, генетично модифі-
кованих організмів. Таким чином, безпека споживання стає 
важливим фактором впливу на спосіб виробництва, розвиток 
його органічної складової.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Засновни-
ком концепції органічного землеробства, як однієї з форм 
ведення сільського господарства, вважають японського фі-
лософа Мокіші Окада (1882-1955 рр.). Дослідження у цьому 
напрямку серед вітчизняних науковців лише починає роз-
гортатися, зокрема їх результати представлено в наукових 
працях Н. Андрєєва, Б. Буркинського, В. Вовка, Л. Купінця, 
С. Харічкова, Н. Хумарова.
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Питання розвитку органічного виробництва піднімають-
ся учасниками органічного руху в Україні та безпосередньо 
виробниками цієї продукції (асоціація агровиробництва «БІ-
ОЛан Україна», ПП «Агроекологія» і «Обрій», ПСП «Деркул», 
ПСП «Зоря», СТОВ племзавод «Здобуток», Група аграрних ком-
паній ЕтноПродукт, спілка селянських господарств «П’ятидні», 
СГПП «Рать» та ін.).

Постановка завдання. Метою статті є визначення сут-
ності, обґрунтування необхідності та окреслення перспектив 
розвитку органічного виробництва в Україні, виявлення існу-
ючих проблем.

Виклад основного матеріалу. В світі дедалі частіше при-
вертається увага до органічних продуктів харчування, які ви-
робляються фермерськими господарствами за принципами 
«органіки». Однак, попри активний розвиток, наприклад, в 
Європейському Союзі ринку органічних продуктів, ЄС має об-
межені можливості у виробництві «органіки». Серед причин – 
бідні грунти, широке використання у сільському господарстві 
інтенсивних технологій. Відведені під них території «наступа-
ють» на землі органічних господарств, стримуючи їхній роз-
виток. В Україні, за даними вітчизняних науковців, є близько 
8 млн га екологічно чистих чорноземних земель, які охоплюють 
чотири значні масиви та включають: Північно-Полтавський, 
Північно-Східно-Луганський, Вінницько-Прикарпатський і 
Південно-Подільський регіони України [1]. Крім того, є бага-
то земель (приблизно вдвічі вказаної кількості), розташованих 
окремими ділянками в різних регіонах країни, також придат-
ними для ведення органічного сільського господарства.
Під «органічним (екологічним) сільським господарством» 

у світі розуміють агровиробничу практику, яка: не викорис-
товує синтетичних хімікатів (добрив, пестицидів, антибіоти-
ків тощо); здійснює мінімальну оранку грунту; не застосовує 
генетично модифікованих організмів (ГМО) [1]; повинна охо-
плювати різні сфери – рослинництво, тваринництво, птахів-
ництво, садівництво тощо.
Більш вузьке визначення цього поняття наведено у про-

екті Закону України «Про органічне виробництво»: органічне 
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виробництво – виробництво за встановленими правилами, які 
дозволяють виготовляти натуральні продукти з оздоровчими 
властивостями, а також зберігати та відновлювати природні 
ресурси у процесі виробничої діяльності [2]. Органічною про-
дукцією та сировиною є вироблена у визначених зонах для 
ведення органічного сільськогосподарського виробництва на-
туральна продукція та сировина рослинного та тваринного по-
ходження, лісова, бджоло- і рибопродукція, що вирощується, 
виробляється, переробляється, сертифікується, етикетується, 
зберігається та реалізується за правилами органічного ви-
робництва, призначається для споживання у переробленому 
або не переробленому вигляді, має біологічно цінні якості та
оздоровчі властивості.
Таким чином, органічне сільське господарство за сво-

єю суттю є багатофункціональною агроекологічною моделлю 
виробництва з визначеними цілями, принципами і метода-
ми, яка базується на ретельному менеджменті (плануванні й 
управлінні) агроекосистем (рис. 1). З метою підвищення про-
дуктивності органічного виробництва та якості продукції мак-
симально використовуються біологічні фактори збільшення 
природної родючості грунтів, агроекологічні методи боротьби 
із шкідниками і хворобами, а також переваги біорізноманіття, 
зокрема місцевих та унікальних видів, сортів, порід тощо.
Доцільно відзначити, що в останні два роки в Україні спо-

стерігається тенденція наповнення внутрішнього ринку влас-
ною органічною продукцією за рахунок налагодження власної 
переробки органічної сировини, зокрема, це крупи, соки, си-
ропи, повидло, мед, м’ясні вироби.
Україна, маючи значний потенціал для виробництва орга-

нічної сільськогосподарської продукції, її експорту, споживан-
ня на внутрішньому ринку, досягла певних результатів щодо 
розвитку органічного виробництва. Таким чином, доцільність 
впровадження в Україні органічного виробництва обумовлена 
необхідністю:

• відтворення родючості грунтів та збереження навко-
лишнього середовища;
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• розвитку сільських територій та підвищення рівня жит-
тя сільського населення;

• підвищення ефективності та прибутковості сільськогос-
подарського виробництва;

• забезпечення споживчого ринку здоровою якісною
продукцією;

• зміцнення експортного потенціалу держави;
• поліпшення іміджу України як виробника та експортера 

високоякісної корисної органічної продукції;
• забезпечення продовольчої безпеки України;
• поліпшення загального добробуту громадян держави [3].

Рис. 1. Сутність органічного сільського господарства*

Джерело: власна розробка.

Україна входить до двадцятки світових країн-лідерів ор-
ганічного руху, таких як США, Великобританія, Німеччина, 
Франція, Швеція, Швейцарія, Нідерланди [4]. Так, площа сер-
тифікованих сільськогосподарських угідь в Україні, задіяних 
під вирощування органічної продукції, складає більше чверті 
мільйона гектарів (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка загальної площі сільськогосподарських угідь та частки 
угідь, сертифікованих до органічних стандартів в Україні, 2002-2008 рр.

Джерело: розраховано і побудовано за даними Федерації органічного руху України [4] та 
Державного комітету статистики [5]

При загальній тенденції до скорочення площ сільськогос-
подарських угідь площа угідь, сертифікованих до органіч-
них стандартів, щорічно зростає – з 164449 га у 2002 р. до
269984 га у 2008 р. Частка сертифікованих площ серед за-
гального обсягу сільськогосподарських угідь у 2008 р. України 
склала майже 0,7% проти 0,4% у 2002 р. При цьому, Украї-
на посідає перше місце в східноєвропейському регіоні щодо 
сертифікованої площі органічних сільськогосподарських угідь, 
спеціалізуючись переважно на виробництві зернових, зерно-
бобових та олійних культур. Окрім того, в Україні сертифіко-
вано понад 30 тис. га дикоросів.
Відповідна позитивна динаміка характерна й для кількості

господарств, які займаються органічним виробництвом (рис. 3).
Так, з 2002 р. по 2008 р. частка господарств, які займають-

ся органічним господарством, у загальній кількості суб’єктів 
господарювання у сільському господарстві зросла з 0,05% до 
0,2%. В той же час, кількість останніх мала динаміку до змен-
шення до 2006 р. та подальше щорічне зростання. Як наслідок 
цього, у 2008 р. загальна кількість суб’єктів господарювання 
у сільському господарстві склала 98,5% від значення 2003 р.

Роки
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Рис. 3. Динаміка кількості суб’єктів господарювання у сільському 
господарстві та частки органічних господарств в Україні, 2002 – 2008 рр.*

Джерело: розраховано і побудовано за даними Федерації органічного руху України [4] та 
Державного комітету статистики [5]

Розвитком органічного руху в Україні серед інших займа-
ються: Федерація органічного руху України, Міжнародна Гро-
мадська Асоціація учасників біовиробництва «БІОЛан Україна», 
Клуб органічного землеробства, Спілка учасників органічного 
агровиробництва «Натурпродукт» та багато інших організацій 
[6 – 8]. У 2007 році було створено перший український сер-
тифікаційний орган ТОВ «Органік Стандарт», який проводить 
сертифікацію органічного виробництва в Україні [3].
Переорієнтація аграрного виробництва на органічну про-

дукцію суттєво вплине не лише на позиціонування України за 
кордоном, а й на фінансовий стан сільськогосподарських то-
варовиробників, оскільки доходи від виробництва цього виду 
продукції значно вище, ніж від звичайної. Зокрема, в Європі 
вони вище на 150%, у США – у 8 – 12 разів [9].
За словами голови правління Федерації органічного руху 

України Є. Милованова, деякі ціни на органічні продукти є 
більшими на 0%, деякі – більш ніж у два рази. Все залежить від 
виду продукту та сезону [4]. Собівартість органічної продукції 
нижче звичайної на 10 – 30% за рахунок зменшення витрат на 

Роки
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пальне та енергоресурси, відсутність витрат на хімічні добри-
ва для захисту рослин, мінеральні добрива. Однак, врожай-
ність органічних культур дещо нижча, а ведення органічного 
господарства вимагає більшої уваги, високої кваліфікації [10].
За дослідженням експертів компанії Appleton Mayer, сьо-

годні 60% населення України готові купувати органічну про-
дукцію за умови, що її вартість буде вища за вартість звичайних 
товарів на 25-40%. Найбільші перспективи існують щодо рин-
ку у овочів та фруктів, які можна вирощувати в Україні [11].
В Україні ціни на сертифіковану за міжнародними стан-

дартами органічну продукцію вище за звичайні як мінімум у 
2 рази, найбільший розрив у цінах на зернову та мучну про-
дукцію і продукцію тваринництва, що стає додатковим еконо-
мічним стимулом для виробників органічної продукції.
Сьогодні органічна продукція реалізується, головним чи-

ном, у мережі супермаркетів: METRO, «Таврія В», Delight, 
Natur Boutique, «Чумацький шлях», «Вест Лайн», «Білла Укра-
їна», ТЦ «Магелан».
Водночас, існують об’єктивні інституційно-правові, 

фінансово-економічні та соціально-психологічні проблеми, які 
створюють перешкоди для розвитку органічного виробництва 
та потребують вирішення:

1. Відсутність законодавчої бази, зокрема базового зако-
ну щодо органічного сільського господарства та сертифікації 
органічної продукції.

2. Необхідність створення інституційної інфраструктури, 
насамперед сертифікаційних установ, асоціацій виробників 
органічної продукції та відповідної торговельної мережі; потре-
ба в інтеграції в існуючі міжнародні структури для полегшення 
доступу на зовнішні ринки; брак інформаційно-консультацій-
ного забезпечення та компетентних дорадчих служб.

3. Відсутність державної підтримки на період переходу 
до органічного агровиробництва; можливі фінансові втрати 
на технічне переробладнання [1].
Таким чином, для збереження продовольчої безпеки, ви-

рішення екологічних проблем, сталого розвитку сільського 
господарства, підвищення рівня життя населення України
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повинна інтегруватися в екологічно орієнтовані процеси 
трансформації систем аграрного виробництва.

Висновки. Отже, органічне сільське господарство перед-
бачає агро-виробничу практику, засновану на раціональному 
використанні природних ресурсів з мінімальним обробітком 
грунту без застосування синтетичних хімікатів та генетично 
модифікованих організмів, охоплює рослинництво, тваринни-
цтво, птахівництво, садівництво тощо.
Світовим ринком виробництво «органіки» надзвичайно за-

требуване, тоді як в Україні органічне землеробство з’явилося 
нещодавно, внутрішній ринок відповідної продукції зна-
ходиться на етапі становлення. Тим не менш, Україна має 
значний потенціал для розвитку цього напряму – фермери, 
сільгоспвиробники та переробники вже сьогодні бачать у ньо-
му перспективу для власного бізнесу.
Для системної підтримки та розвитку органічного руху 

в Україні повинна проводитися скоординована робота щодо 
інформування споживачів про переваги органічної продукції 
не лише для власного здоров’я, а й для відновлення екології, 
оскільки саме формування попиту та пропозиції на органічну 
продукцію зумовить прийняття відповідної законодавчої бази 
та програм впровадження і розвитку екологічно чистого ви-
робництва в Україні.
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