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Україна на сьогодні чітко визначила курс на
євроінтеграцію, важливо при цьому розглянути
питання перспективи сільського господарства за
нових умов. Розвиток екологічної продукції аг"
рарного сектора в ХХI столітті є актуальним на"
прямом розвитку. Виробництво екологічно чис"
тої продукції є практичною реалізацією у сфері
аграрного виробництва концепції сталого роз"
витку, що передбачає поєднання як економічно"
го зростання, так і соціального розвитку та за"
хисту навколишнього середовища. Ринки орган"
ічної сільськогосподарської продукції та еколо"
гічно чистих продуктів діють у багатьох країнах
світу, передусім у США, та країнах ЄС, де нала"
годжені виробництво, сертифікація, маркетинг та
реалізація даної продукції. Проте на сьогодні
головним ринком залишається ринок Європи,
адже він стимулюється через розвиток інфраст"
руктури ринку та популіризацію екологічної про"
дукції, здорового способу життя.
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Враховуючи можливості України (високий

рівень антропогенізації території, одну з най"
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У статті здійснено аналіз сучасного стану виробництва та реалізації екологічної аграрної продукції в Україні, а також
розглянуто можливості на світовому ринку екологічної продукції для українських виробників. Адже ринок органічної про$
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аналіз реалізації екологічної аграрної продукції України та інших європейських країн. Висвітлено особливості національ$
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А також обгрунтовано доцільність розвитку вітчизняної екологічної аграрної продукції. Визначено перспективи розвитку
виробництва органічної продукції сільського господарства для України.

This article analyzes the current state of production and sale of ecological agricultural products in Ukraine and considered
the possibility of the global market for environmental products for Ukrainian producers. After all, the market for organic produce
in the world one of the fastest growing and the domestic agricultural sector, in turn, has a huge stock of resources that can be used
for the production of ecological agricultural products. Graphically presented a comparative analysis sales of ecological agricultural
products in Ukraine and other European countries. Submitted particular national market environmentally friendly products.
Submitted questions in organic agricultural production to be addressed. Expediency of development of national ecological
agricultural products. The prospects of development of organic agricultural products in Ukraine.

Ключові слова: екологічно чиста продукція, органічне виробництво, сільське господарство,
ринок екологічної продукції, сертифіковані органічні господарства.

Key words: environmentally friendly products, organic farming, agriculture, a market
environmentally friendly products, certified organic farms.

більших в Європі зайнятість населення в аграр"
ному секторі, висока щільність населення, ве"
лика розораність сільськогосподарських площ)
та перспективне зростання ринку екологічних
продуктів необхідно забезпечити пріори"
тетність екологічного аспекту загальнодержав"
ної аграрної політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У сучасній вітчизняній та зарубіжній літе"

ратурі багато уваги приділяють питанням орга"
нічного аграрного виробництва. Серед нау"
ковців, які працюють у даній сфері можна заз"
начити таких: В.І. Артиш [1], Н.В. Бєляева [2; 9],
А.Р. Дуб [3], О.Т. Дудар [4], К.В. Ілляшенко [5],
С. Ковальчук [6], С.Г. Корчинська [11], Т.А. Ни"
кифорова [7], О.О. Прутська [9], В. Співак [6],
М.М. Федоров [11], О.В. Ходаківська [11], Н.П.
Чорна [12] та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вивчення сучасного стану виробництва та

реалізації екологічної аграрної продукції в
Україні, розгляд можливостей та перспектив на
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світовому ринку екологічної продукції Ук"
раїни, обгрунтування доцільності розвитку
вітчизняної екологічної аграрної продукції
та виявлення бар'єрів, які гальмують ефек"
тивність його функціонування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нині місткість світового ринку екологіч"

но чистої продукції, за різними оцінками, ста"
новить близько 69 млрд доларів США (рис. 1).

Потенційно можлива перспектива розши"
рення участі України в даному ринку — 3,5—
4,5 млрд дол. США. Згідно з прогнозами, що"
року приріст чистої продукції становить 10%
— 20%. Вартість продуктів екологічного ви"
робництва перевищує вартість неекологічних
продуктів мінімум на 10% — 30% [12, с. 119].

Світовий ринок органічних продуктів один з
тих, що найбільш динамічно зростають. За про"
гнозами аналітиків, до 2020 р. його обсяги сяг"
нуть 200—250 млрд дол. США. Лише в країнах ЄС
кількість "органічних" господарств за останні 15
років зросла більше ніж у 20 разів [11, с. 3].

Сьогодні в України є унікальна можливість
не тільки заявити міжнародній спільноті про
наміри налагодити виробництво екологічно
чистої продукції, а й здійснити це на практиці,
створивши пільгові умови для екофермерів,
побудувавши відповідні структури із сертифі"
кації екопродукції, забезпечивши умови для
функціонування вітчизняного ринку екологіч"
но чистих продуктів харчування [1, с. 117].

Український аграрний сектор з потенціалом
виробництва, що значно перевищує потреби
внутрішнього ринку, має можливість розвитку
національної економіки та покращення стано"
вища держави на міжнародній арені. Вітчизня"
не органічне виробництво перебуває на стадії
розвитку, хоча потенціал органічного сільсько"
господарського виробництва на родючих ук"
раїнських землях оцінюється дуже високо. Ук"
раїна має можливості для значного збільшен"
ня виробництва та підвищення кон"
курентоспроможності аграрного
сектору. Цьому сприяють вигідні
кліматичні умови і наявність родю"
чих грунтів, адже близько 9% світо"
вих запасів чорноземів зосереджено
на нашій території (їх частка складає
близько 60% від усіх с/г земель і
44,0% всієї території країни, тоді як
загальносвітовий показник у серед"
ньому складає лише 6% території
кожної країни). Вартує уваги, що ча"
стка орних земель в Україні є однією
з найбільших в Європі (рис. 2).

У 2011 році частка сільського господарства
у ВВП України склала 8,8%, що у фактичних
цінах становить 255 млрд грн. Питома вага
сільського господарства України перевищує
даний показник в інших країнах"експортерах
с/г продукції. Частка зайнятих у сільському
господарстві в Україні найвища (офіційно —
4,8% у 2011 році). Вищий відсоток у Європі лише
у Польщі ( 10%). У всіх інших країнах та у се"
редньому по ЄС цей показник суттєво нижчий
(2—3%) і спостерігається загальна тенденція до
його суттєвого зниження [8].

За період з 2003 по 2011 роки сільськогос"
подарські площі України, зайняті під органіч"
ним агровиробництвом, зросли з 239,5 до 270,3
тис. га (табл. 1) [2, с. 154].

Вітчизняне органічне виробництво характе"
ризується незначними обсягами та асортимен"
том виробництва продукції. Екологізація зем"
леробства стає дедалі привабливішою в еконо"
мічному плані, але вимагає розробки техно"
логій, що враховують особливості природно"
кліматичних умов, типів і родючості грунтів.
Спад сільськогосподарського виробництва за
останні роки та стрімке зменшення закупівель
хімічних засобів захисту і мінеральних добрив

Рис. 1. Розвиток світового ринку органічної
продукції 2000—2012 рр. (млрд доларів США)

Джерело: графічна інтерпретація автора за [14].

Рис. 2. Площа орних земель від загальної площі країн
Європи (% від загальної площі)

Джерело: графічна інтерпритація автора [8].
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посприяли збільшенню територій відносно чи"
стої землі, що становить значний потенціал для
виробництва та експорту сільськогосподарсь"
кої органічної продукції.

Використовуючи досвід фермерів США, се"
лянські (фермерські) господарства України мо"
жуть орієнтуватися на виробництво таких еко"
логічно чистих і водночас дефіцитних нині про"
дуктів, як овочі, фрукти, баштанні, молоко,
лікарські рослини. Держава, очевидно, має взя"
ти на себе пропаганду необхідності, доцільності
і вигідності такого способу ведення сіль"
ськогосподарського виробництва, створивши при
цьому необхідні економічні стимули [12, с. 118 ].

Наочним прикладом для України можуть
слугувати також країни, що недавно приєдна"
лися до ЄС. Найбільш поширеною програмою
є підтримка "органічного" сільського господар"
ства, що існує в таких країнах, як Польща, Сло"
ваччина, Угорщина, Чехія, де запроваджено
ландшафтно"орієнтовані заходи для малопри"
надних територій (МПТ) [5, c. 515]. Просте"
жується зростання реалізації екологічно чис"
тої продукції в даних країнах, порівнюючи з
Україною, це значно більші обсяги. Проте не
слід забувати, що при цьому Україна викорис"
товує незначну частину своїх ресурсів та пере"
буває лише на етапі становлення та розвитку
данного сегмента ринку (рис. 3).

Більшість центральноєвропейських країн
Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина, Слове"
нія надає значну підтримку господарствам на
збиткових територіях у формі виплат. Особли"
во підтримують господарства, що базують
сільгоспвиробництво на кормових угіддях. Не"
зважаючи на те, що Україна на сьогодні поки

що не входить доскладу ЄС, застосування та"
ких інструментів, як участь у системі менедж"
менту довкілля й екологічного аудиту, може
реально сприяти зниженню негативних впливів
з боку вітчизняних підприємств на довкілля,
насамперед завдяки повному і своєчасному їх
виявленню, розробці адекватної екологічної
політики, впровадженню системи менеджмен"
ту довкілля і недопущенню завдяки цьому не"
прогнозованих впливів [5, c. 515].

Доречним буде досвід США й щодо ферм,
обсяг річної товарної продукції яких є меншим
за 5 тис. доларів США, вони звільняються від
проходження сертифікації і можуть продава"
ти свою продукцію на місцевих ринках як
"органічну", за умови дотримання вимог до її
виробництва. Рисунок 4 характеризує динамі"
ку зростання кількості сертифікованих орган"
ічних господарств в Україні. Сертифікованих
155 господарств на кінець 2011 р. — це майже
ніщо порівняно з 43 тис. виробників в Італії, 25
тис. — в Іспанії, не говорячи вже про 677 тис.
виробників в Індії [2, c. 154].

 Важливим моментом у процесі розвитку і
становлення органічного сільського господар"
ства в Україні повинна стати участь фермерів у
розробленні програм та підготовці змін до нор"
мативно"правових актів, які регламентувати"
муть виробництво екологічно чистої продукції.
Така практика широко використовується в дер"
жавах ЄС, і це природно, оскільки фермерські
господарства — безпосередні виробники — у
співпраці з дорадчими органами, можуть по"
єднати практику з науковими досягненнями, і
на цій основі внести конструктивні пропозиції
щодо коригування заходів державної підтрим"
ки та регулювання цієї сфери. Одночасно з
формуванням законодавчого підгрунтя розвит"
ку органічного агровиробництва виникає по"
треба у створенні інститутів, які здійснювати"
муть регулювання і контроль у сфері ор"
ганічного сільського господарства. Ключове

Таблиця 1. Динаміка сільськогосподарських
площ України, зайнятих під органічним

агровиробництвом, га

Джерело: [10].

Рис. 3. Реалізація екологічної продукції в обраних країнах за 2007—2010 рр. (млн євро)

Джерело: графічна інтерпритація автора [13].
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місце повинно відводитись сертифіка"
ційним та консультаційно"дорадчим
організаціям. Система сертифікаційних
інститутів в ЄС є державно"приватною.
В цілому, ринок екологічно чистих то"
варів в Україні має такі особливості:

— він швидко зростає, що робить його
особливо привабливим для учасників рин"
кових відносин, проте вихід на цей ринок
вимагає значних капіталовкладень і харак"
теризується високим ризиком; критерії
віднесення товарів до екологічно чистих
розпливчасті та неструктуровані. Багато
хто зі споживачів вважають приставку
"біо" гарантією екологічної чистоти, у цілому ж
термін "екологічна чистота" трактується всіма (100
%) респондентами як відсутність консервантів,
синтетичних добавок і барвників;

— сформувався окремий і дуже важливий
сегмент споживачів екологічно чистих товарів,
у першу чергу продуктів харчування, — це діти.
Насичення ринку екологічно чистими товара"
ми для цього сегмента населення повинно ста"
ти першочерговим завданням [6].

А доцільність розвитку екологічного
сільського господарства в Україні полягає у
наступному:

1) наявність та можливість використання
наявних національних ресурсів;

2) необхідність збереження навколишнього
середовища;

3) необхідність розвитку українського села та
покращення рівня життя сільського населення;

4) необхідність зміцнення своїх позицій на
світовому ринку продовольства;

5) необхідність покращення національних
показників та залучення в галузь іноземних
інвесторів;

6) забезпечення продовольчої безпеки в Ук"
раїні.

Крім того, є проблем, що стоять перед ук"
раїнським органічним виробництвом аграрної
продукції, які необхідно вирішувати, а саме:
підвищення обізнаності фермерів та громадсь"
кості про органічне землеробство через дер"
жавні та приватні канали інформації; захист
терміну "органічний", "еко"; підтримка органі"
чних фермерів (наприклад, субсидії, доступ до
кредитів і т.д.); завершення формування та по"
дальший розвиток внутрішнього ринку органі"
чної продукції харчування; завершення робіт з
органічними законами в Україні; адаптація ук"
раїнських фермерів до міжнародних стандартів
виробництва екологічної продукції; розробка
програм інвестування в органічне сільське гос"
подарство; створення національної стратегії

органічного розвитку аграрного сектору Ук"
раїни; забезпечення здорової конкуренції се"
ред українських органічних виробників; роз"
робка органічних технологій виробництва про"
дукції рослинництва, тваринництва та інші.

ВИСНОВКИ
Україна має великі перспективи розвитку еко"

логічного сільського господарства та реалізації
продукції на світовому ринку, а процес міжна"
родної співпраці дасть можливість Україні мак"
симально швидко привести власну систему адмі"
ністративно"правового та нормативного забезпе"
чення екологічного виробництва до вимог, по"
ставлених сучасними умовами функціонування
міжнародного ринку органічної продукції.

Доцільність розвитку виробництва еколо"
гічної аграрної продукції в Україні, передусім,
пов'язана із наявністю та можливістю викорис"
тання наявних ресурсів; необхідність збережен"
ня родючості грунтів та навколишнього середо"
вища; необхідність розвитку українського села та
покращення рівня життя сільського населення;
необхідність покращення національних показ"
ників та залучення в галузь іноземних інвесторів;
забезпечення продовольчої безпеки в Україні.

Крім того можна зробити висновок, що інве"
стиції в екологізацію аграрного сектора вже за"
раз є дуже перспективними, тому що тільки на"
ближення до рівня природоохоронної діяль"
ності до Європейських стандартів може зроби"
ти українську сільськогосподарську продукцію
конкурентоспроможною на європейському рин"
ку. Перспективним для вітчизняних виробників
екологічно чистої продукції є збут її закордон,
бо на світовому ринку спостерігається дефіцит
продовольства, в тому числі органічної про"
дукції. А маючи родючі чорноземи та міцні тра"
диції сільськогосподарського виробництва,
органічне сільське господарство має великий
потенціал для покращання економічного, со"
ціального та екологічного стану в Україні.
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Рис. 4. Кількість сертифікованих органічних

господарств в Україні
Джерело: [10].
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