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FACTORS AND CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ORGANIC MILK PRODUCTION
IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

У статті обгрунтовано чинники та передумови становлення і розвитку органічного виробництва молока і молочN
ної продукції в системі впровадження новітніх технологій аграрного господарювання та поліпшення екологічного
стану довкілля, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції на внутрішньоN
му та світових аграрних ринках. Визначено завдання, які необхідно реалізувати для розгортання органічного виробN
ництва молока в аграрних підприємствах. Встановлено, що у світовому й національному вимірі спостерігається поN
стійне зростання попиту на органічну молочну продукцію, тому відповідно, її виробництво потрібно стимулювати на
державному рівні з метою набуття більшої популярності серед господарських суб'єктів — виробників сільськогосN
подарської продукції. Визначено, що органічне сільськогосподарське виробництво молока, поряд з економічними
функціями, передбачає виконання природоохоронних, екологічних та соціальних функцій, зокрема, це збереження
природного різноманіття, здоров'я населення, забезпечення ощадного використання наявних ресурсів, сприяння розN
витку сільської інфраструктури й зайнятості сільських жителів.

The article substantiates the factors and prerequisites for the formation and development of organic production of
milk and dairy products in the system of introducing the latest technologies of agricultural management and improving
the environmental condition of the environment, increasing the competitiveness of domestic agricultural products in the
domestic and world agricultural markets. The tasks that need to be implemented for the deployment of organic milk
production in agricultural enterprises are defined. It is proved that it is important to assist enterprises in developing the
infrastructure of internal and external markets for organic products by creating brand stores, wholesale warehouses,
procurement points, service centers, dealer companies and other infrastructure facilities; conducting certification of
agricultural entities that produce organic agricultural products; promoting the introduction of new advanced technologies
of organic farming in agriculture, processing and food, in particular dairy, industry; establishment of cooperation between
educational and research institutions in the regions in the direction of developing and implementing innovative programs
for the development of organic agricultural production; creation of information and Advisory and agricultural service
structures. It is determined that the implementation of the above principles of formation and development of organic
milk production and products from it is qualitatively related to the rational use of the resource potential of organic
agricultural production, the introduction of innovative technologies in combination with organizational and economic
measures to ensure marketing research of potential foreign export and domestic food markets of Ukrainian organic
dairy products. It is established that in the global and national dimensions, there is a constant increase in demand for
organic dairy products, so, accordingly, its production needs to be stimulated at the state level in order to gain greater
popularity among economic entities — producers of agricultural products. It is determined that organic agricultural
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрні підприємства України мають вели&

кий потенціал для збільшення площ під орга&
нічне сільське господарство та розвиток ринку
органічної продовольчої продукції. Такі умови,
як великі масиви сільськогосподарських угідь з
високою природною родючістю грунтів, великий
досвід виробників, визнані національні традиції
є основою для переходу на органічне виробниц&
тво. Швидке та стале збільшення обсягів міжна&
родної торгівлі органічними продуктами, зрос&
тання внутрішнього попиту на здорові та без&
печні харчові товари, прийнятні ціни їх реалі&
зації забезпечують сприятливі потенційні мож&
ливості забезпечення потреб споживачів та по&
кращення фінансово&економічного стану вироб&
ників продукції органічного сектору.

Необхідно зазначити також, що впродовж
останніх років потенціал внутрішнього ринку
органічної продукції в Україні викликає зацікав&
леність і представників національної та міжна&
родної торгівлі. Переваги органічного сільсько&
го господарства є надзвичайно великими — від
забезпечення тривалого економічного зростан&
ня, захисту навколишнього середовища, якості
та безпеки харчових продуктів, запобігання
зміні клімату до утвердження соціальної спра&
ведливості й соціальної відповідальності за здо&
ров'я теперішнього і майбутнього поколінь.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання органічного виробництва сільсько&
господарської продукції у своїх працях дослі&
джували такі українські науковці: В.І. Артиш,
П.Т. Саблук, О.В. Рудницька, Н.А. Берлач,
Л.О. Мармуль, І.Г Ткачук, В.О. Шлапак та інші.
Наукові дослідження цих авторів висвітлюють
питання ефективності органічного землероб&
ства, сучасного стану світової органіки та пер&
спектив її розвитку в Україні, вивчають орга&
нізаційно&економічні передумови стабілізації
ринку органічної продукції. Однак стосовно
органічного виробництва молока, його чин&
ників, умов, результатів є теоретична і практич&
на необхідність продовження наукових по&
шуків і обгрунтувань та практичних рекомен&
дацій і розробок.

milk production, along with economic functions, provides for the implementation of environmental, environmental and
social functions, in particular, the preservation of natural diversity, public health, ensuring the economic use of available
resources, promoting the development of rural infrastructure and employment of rural residents.

Ключові слова: органічне виробництво, молоко, аграрні підприємства, умови, чинники, завB
дання, розвиток, управлінські рішення.

Key words: organic production, milk, agricultural enterprises, conditions, factors, tasks,
development, management decisions.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування чинників ста&

новлення і розвитку органічного виробництва
молока й молочної продукції в умовах збере&
ження переваг традиційних та залучення пере&
ваг новітніх технологій аграрного господарю&
вання та поліпшення екології довкілля, підви&
щення якості й конкурентоспроможності
вітчизняної сільськогосподарської продукції
на внутрішньому та світових аграрних ринках.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підвищення якості і безпечності сільсько&
господарської продукції та продуктів харчу&
вання, у т.ч. молока і продукції з нього, тісно
пов'язане з розвитком традиційного для краї&
ни і, одночасного, інноваційного напряму гос&
подарювання — органічного аграрного вироб&
ництва [1, с. 55]. Динамічний і великомасштаб&
ний перехід на органічне агровиробництво ба&
гатьма країнами світу мотивується багатьма
основними чинниками. По&перше, бурхливим
розвитком новітніх технологій в аграрній сфері
(зокрема — в агроекології та біології), які сут&
тєво змінюють структуру, склад, властивості
продовольчої сировини і продуктів харчуван&
ня на клітинному і навіть на генному рівні.

І це не завжди добре для споживачів і навіть
відтворення населення. По&друге, отже, об'єк&
тивно існує потреба суспільства у споживанні
екологічно чистих продуктів харчування. По&
третє, виробники зацікавлені у зниженні мате&
ріальних та енергетичних затрат, у раціональ&
ному використанні ресурсного потенціалу
сільського господарства, які забезпечує орга&
нічне господарювання. По&четверте, існує своє&
рідна мода на все органічне, своєрідна філосо&
фія, яка видається правильною і якій можна і
треба слідувати. По&п'яте, йдеться про значні
комерційні переваги цього виду діяльності за
наявності великого потенціалу аграрних
підприємств у вигляді банків землі і капіталу,
як це є в Україні.

Дійсно, в країні наявні сприятливі умови для
виробництва органічної й екологічно чистої про&
дукції, передусім, це природно&географічний
чинник — клімат та грунти — високопродук&
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тивні чорноземи, які займають 26,5 млн га, або
44,0 % загальної площі території. Це означає
25,0% у європейському вимірі. Це досить тепла і
сонячна погода помірного кліматичного поясу,
у якому розміщена територія країни [2, с. 80].
Це багатовікові хліборобські традиції й праце&
любність сільського населення, вміння господа&
рювати. Це можливості впровадження екологі&
чних технологій і більш чистих виробництв у
процесі реструктуризації аграрної сфери і
сільських територій, модернізації і розвитку
індустріальних секторів національної економі&
ки, у т.ч. харчової і молочної промисловості.

Постає завдання розвитку органічного ви&
робництва молока і продуктів з нього як склад&
ної екологічно збалансованої системи орга&
нічного сільськогосподарського виробництва,
в якій ключовим завданням є ефективне вироб&
ництво натуральної продукції з високими біо&
логічно цінними якостями та оздоровчими вла&
стивостями для забезпечення повноцінного
харчування людей, особливо дітей та молоді.
Це виключає будь&які ризики для здоров'я,
сприяє збереженню навколишнього природно&
го середовища.

Відомо, що молоко містить понад 200,0 ко&
рисних речовин. До їх переліку входить 20,0 амі&
нокислот, понад 30,0 вітамінів, 25,0 мінералів,
понад 40,0 жирних кислот, молочний цукор та
мікроелементи. Як наслідок, 1 літр спожитого
органічного молока повністю задовольняє до&
бові потреби організму людини в жирах, каль&
цію та фосфорі; на 50,0% — в жирах та калію;
на 35,0% — у вітамінах А і групи В; на 26,0% —
в енергії. Отже, цей цінний продукт може за&
мінити будь&який напій. Він зміцнює імунну си&
стему, знижує ризики утворення пухлин, цук&
рового діабету [3, с. 114]. Молочні продукти
відіграють провідну роль у формуванні кістко&
вих тканин у людини. Тому органічне вироб&
ництво молока має бути пріоритетним завдан&
ням вітчизняного тваринництва.

На розвиток органічного виробництва мо&
лока в аграрній сфері негативний вплив мають
такі упущення: відсутність науково обгрунто&
ваних сівозмін, недостатнє застосування грун&
тозахисних технологій в землеробстві, занепад
кормовиробництва загалом і органічного зок&
рема. Мова йде й про повільне впровадження
екологічних технологій в аграрному господа&
рюванні загалом, несвоєчасну реалізацію стра&
тегій забезпечення якості та екологічної чис&
тоти продукції. Недостатньо сформованою є
нормативно&законодавча база щодо розвитку
органічного виробництва молока та мережа ла&
бораторій щодо його оцінки і сертифікації.

Серед основних складових загроз та ризиків
забезпечення формування, становлення і роз&
витку органічного виробництва молока в Україні
є значний рівень монополізації вітчизняної аг&
ропромислової сфери великими агрокорпорац&
іями та агрохолдингами, у т.ч. з іноземним капі&
талом; монополізація земельних і бюджетних
ресурсів підприємств середнього і малого гос&
подарювання, спричинена агрохолдингізацією
[4, с. 28]. Тобто йдеться про зростанням частки
великоземельних, вертикально інтегрованих
господарських структур в аграрній економіці.

Тому для забезпечення успішного станов&
лення і розвитку органічного виробництва мо&
лока слід створити відповідні передумови уза&
гальнюючого характеру: насамперед, треба за&
безпечити сприятливі інституціональні умови
для розвитку конкурентоспроможного аграр&
ного виробництва на основі організаційно&еко&
номічної модернізації аграрної сфери; здійсни&
ти моніторинг структурно&галузевих перетво&
рень у регіонах, обгрунтувати висновки і прий&
няти рішення щодо завершення аграрної й зе&
мельної реформ; практикувати використання
матеріалів і технологій, що поліпшують еколо&
гічну рівновагу в природних системах та сприя&
ють створенню стійких і збалансованих вироб&
ничих агроекосистем у формі підприємств по&
вного циклу відтворення [5, с. 18].

Наступна група умов стосується запровад&
ження економічного стимулювання раціональ&
ного використання і охорони земель; реалізації
пріоритетів сталого розвитку, екологічної
рівноваги, засад біобезпеки молочнотоварного
виробництва; перетворення аграрного сектору
на високоефективний, конкурентоспроможний
(на внутрішньому і зовнішньому ринках) сектор
економіки країни; створення державної систе&
ми сертифікації щодо регулювання органічно&
го виробництва молока й інших видів продукції;
впровадження державних цільових програм з
екологічних технологій в аграрний сфері, зок&
рема в галузі органічного виробництва молока.

Наразі в Україні функціонує вкрай недо&
статня кількість виробництв органічного моло&
ка та продуктів з нього. Найбільш відомими та
масштабними є ТОВ "Органік Мілк", ТОВ "Ста&
рий Порицьк", ТМ "ЕтноПродукт". Так, перше
з них було організоване у 2008 р. на Житомир&
щині, обробляє 8,5 тис. га сільськогосподарсь&
ких угідь та має власне органічне кормовироб&
ництво, вільний випас корів протягом 200 днів
на рік, власний органічний молокопереробний
завод. Українсько&швейцарське підприємство
ТМ"ЕтноПродукт" функціонує на Чернігів&
щині, де обробляється понад 4,5 тис. га орга&
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нічних земель, випасається понад 1000 корів, а
молочна сировина переробляється на органіч&
ному заводі поблизу Києва. Екоферма "Старий
Порицьк" працює на Волині та є комплексним
виробником продовольчих товарів, насампе&
ред, молока та виробів з нього.

У системі функціонування аграрної сфери
невідкладним є розгортання органічного агро&
виробництва у т.ч. молока з реалізацією таких
завдань [6, с. 65]:

— формування економічних механізмів сти&
мулювання суб'єктів аграрного господарюван&
ня до впровадження більш чистих виробництв
та екологічних технологій;

— розроблення і реалізація спеціальних на&
ціональних та регіональних програм та стратегій
впровадження органічного агровиробництва;

— здійснення постійного моніторингу і за&
безпечення державної підтримки органічного
агровиробництва (утвердження відповідних цін
на сільськогосподарську продукцію органічно&
го походження, формування державних служб
із стандартизації і сертифікації виробленої
сільгосппродукції, налагодження системи дер&
жавного пільгового кредитування підприємств&
виробників екологічно чистого й органічного
продовольства на інвестиційних засадах.

Важливе значення має сприяння підприєм&
ствам у розвитку інфраструктури внутрішньо&
го і зовнішнього ринків продукції органічного
походження шляхом створення фірмових ма&
газинів, оптових складів, заготівельних пунктів,
сервісних центрів, дилерських фірм та інших
об'єктів інфраструктури; проведення паспор&
тизації суб'єктів аграрної сфери, які виробля&
ють органічну сільгосппродукцію; сприяння
впровадженню нових прогресивних технологій
органічного землеробства в сільському госпо&
дарстві, переробній та харчовій, зокрема, мо&
лочній, промисловості; налагодження співпраці
освітніх і дослідницьких установ регіонів у на&
прямі розроблення і реалізації інноваційних
програм розвитку органічного агровиробниц&
тва; створення інформаційно&консультативних
і агросервісних структур [7, с. 279].

Необхідно адаптувати сорти рослин, які ви&
рощуються в органічних системах, до природ&
но&кліматичних умов, грунтового покриву;
здійснювати використання видів і сортів рослин,
стійких до хвороб і шкідників; забезпечити зас&
тосування грунтозахисних технологій збере&
ження і підвищення біологічної родючості
грунтів в процесі запровадження технологій
органічного виробництва, вносити достатню
кількість добрив рослинного та тваринного по&
ходження (висів азотофіксуючих рослин і сиде&

ратів на зелене добриво, зернобобових та їх
суміші); вивчення зарубіжного досвіду із впро&
вадження і розвитку органічного виробництва.

Провідними в аграрній сфері мають бути ста&
новлення й утвердження екологічного менедж&
менту, організація системи контролю за веденням
органічного виробництва; проведення європейсь&
кого рівня сертифікації сільськогосподарських
земель на предмет виробництва органічної про&
дукції; підвищення рівня інформованості та еко&
логічної свідомості населення щодо органічної
продукції; запровадження нової системи по&
стійного моніторингу розвитку та оцінювання про&
цесів органічного виробництва [8, с. 119].

Реалізація викладених вище засад станов&
лення і розвитку виробництва органічного мо&
лока та продукції з нього якісно пов'язана з
раціональним використанням ресурсного по&
тенціалу органічного агровиробництва, впро&
вадженням інноваційних технологій у по&
єднанні з організаційно&економічними захода&
ми забезпечення маркетингових досліджень
потенційних експортних зарубіжних та внут&
рішніх продовольчих ринків української орга&
нічної молочної продукції.

ВИСНОВКИ
У світовому й національному вимірі спосте&

рігається постійне зростання попиту на орга&
нічну молочну продукцію. Відповідно, її вироб&
ництво потрібно стимулювати на державному
рівні з метою набуття більшої популярності
серед господарських суб'єктів — виробників
сільськогосподарської продукції. Органічне
сільськогосподарське виробництво молока,
поряд з економічними функціями, передбачає
виконання природоохоронних, екологічних та
соціальних функцій. Зокрема це збереження
природного різноманіття, здоров'я населення,
забезпечення ощадного використання наявних
ресурсів, сприяння розвитку сільської інфра&
структури й зайнятості сільських жителів.
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