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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Стало очевидним, що безальтернативним

шляхом виходу агросфери України із системної
кризи є перехід на засади стійкого розвитку та
органічного виробництва. Останнє за ви%
значенням Міжнародної Федерації руху за
органічне сільське господарство (IFOAM) пред%
ставляє собою особливий вид управління госпо%
дарством, який характеризується турботою про
всі компоненти навколишнього середовища спо%
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У статті розглянуто основні напрями Державної програми розвитку органічного виробництва, створення систе�
ми стимулювання та фінансової підтримки органічного виробництва. Окреслено сучасний стан і проблеми розвитку
органічного природного агровиробництва. Проаналізовано стан органічних сільськогосподарських земель в Європі
та посівних площ в Україні. Визначено порядок компенсації витрат сільськогосподарськими виробниками при ви�
дачі сертифіката відповідності. Доведено, що при забезпеченні розвитку органічного виробництва необхідна адек�
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ринку має перспективи. В статті з'ясовано, що проблемною залишається сфера виробництва продукції тваринницт�
ва, про що свідчать рівні рентабельності сільськогосподарської продукції цієї галузі.

The main directions of the State program of development of organic production, a system of incentives and financial
support for organic production are considered in the article. Outlined the current state and problems of natural organic
agricultural production. The state of organic farmland in Europe and the sown area in Ukraine. Determined order
reimbursement farmers in the issuance of certificate of conformity. Proved that ensuring the development of organic
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собом запровадження обмежень або заборони
використання речовин чи агроприйомів, що не%
гативно впливають на довкілля, псують або заб%
руднюють навколишнє середовище, підвищують
ризики в продовольчому ланцюзі [4].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблем та перспектив розвит%
ку органічного аграрного виробництва знайш%
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ли своє відображення у працях таких віт%
чизняних науковців: В.І. Артиш, М.В. А. Берла%
ча, А. Галяса, А.Р. Дуба, Т.О. Зайчука, Д.С. Кро%
пивко, Н.Я. Кутаренко, Є.В. Милованов, П.В. Пи%
саренко, М.К. Шикула, О.М. Царенко, Т.О. Чай%
ки, В.П. Щербаня та ін., наукові праці яких на%
правлені на вивчення органічного агровироб%
ництва. Питанням державного регулювання
ринків продовольчої продукції присвячені нау%
кові праці багатьох вітчизняних вчених%еко%
номістів, серед яких варто виділити П.Т. Саблу%
ка, С.М. Квашу, О.М. Шпичака, М.О. Солодко%
го, А.Д. Діброву та інших. Однак поза увагою за%
лишається фінансове забезпечення запровад%
ження органічного виробництва в аграрному
секторі економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження особливостей

фінансового забезпечення екологічного аграр%
ного виробництва, ідентифікація джерел фінан%
сування та державної підтримки, відокремлен%
ня етапів реалізації політики продовольчої без%
пеки держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток органічного виробництва є досить

актуальним на сьогодні через низку явних еко%
логічних, економічних та соціальних переваг, що
притаманні цій сфері діяльності. Інтенсифікація
сільського господарства, яка останнім часом
відбувається в усьому світі, має негативний
вплив не лише на навколишнє середовище, але і
виснажує природні ресурси, без яких ведення аг%
ровиробництва неможливе. Тому органічне
сільське господарство має екологічні переваги,
сприяє скороченню викидів вуглекислого газу,
закису азоту й метану, які сприяють глобально%
му потеплінню.

Органічне сільське господарство, по%перше,
знижує ризик втрати здоров'я для сільськогос%
подарських працівників, адже саме вони
найбільш уразливі до дії пестицидів та інших
хімікатів, які використовує конвенційне вироб%
ництво. По%друге, органічні продукти більш ко%
рисні для споживачів завдяки мінімізації впли%
ву на здоров'я токсичних і стійких хімічних ре%
човин. Середньостатистичні конвенційні овочі та
фрукти містять у своєму складі понад 20 пести%
цидів, м'ясо та молоко, у свою чергу, містить ан%
тибіотики, гормони, стимулятори росту. На%
томість, за дослідженнями вчених з різних країн,
органічні продукти на 50% містять більше по%
живних речовин, мінералів та вітамінів (вітамін
С, залізо, магній і фосфор), ніж аналогічні про%
дукти з промислових ферм. Особливо корисні
органічні продукти для дітей, оскільки дитячий
організм більш вразливий до дії залишків пес%

тицидів, нітратів, важких металів та антибіотиків
у продуктах харчування.

Виробництво органічної продукції (сирови%
ни) — це виробнича діяльність фізичних або
юридичних осіб (у тому числі з вирощування та
переробки), де під час такого виробництва вик%
лючається застосування хімічних добрив, пести%
цидів, генетично модифікованих організмів
(ГМО), консервантів тощо, та на всіх етапах ви%
робництва (вирощування, переробки) застосо%
вуються методи, принципи та правила, визначені
законодавством для отримання натуральної
(екологічно чистої) продукції, а також збере%
ження та відновлення природних ресурсів.
Органічна сировина — сировина, отримана в
результаті сертифікованого виробництва та
спрямовується на подальше використання для
отримання нової продукції.

При виробництві органічної продукції у рос%
линництві заборонено використовувати ядохі%
мікати для боротьби з бур'янами, шкідниками й
хворобами рослин, а також мінеральні добрива
синтетичного походження, при цьому захист
рослин здійснюється переважно препаратами
натурального походження, а для живлення
грунту й рослин використовуються органічні
добрива; категорично заборонене використання
генетично модифікованих організмів; у тварин%
ництві не дозволяється застосовувати стимуля%
тори росту, гормони й антибіотики, а для ліку%
вання тварин використовуються профілактичні
засоби й гомеопатичні препарати.

Органічні методи господарювання покращу%
ють стан грунту та його родючість без застосу%
вання хімічно синтезованих добрив. Боротьба з
бур'янами та шкідниками проводиться без зас%
тосування токсичних пестицидів, оберігаючи
тим самим земельні та водні ресурси від забруд%
нення токсичними сполуками. Обов'язкове зас%
тосування сівозмін, використання насіння і
порід, адаптованих до місцевих умов, і віднов%
лення функціонального біорізноманіття сприя%
ють подальшому зміцненню екологічного балан%
су.

Зважаючи на вищесказане відзначимо, що за%
лишається ряд невизначених питань в сфері еко%
логічного аграрного виробництва, яке су%
проводжується надмірним використання міне%
ральних добрив та хімічних речовин, посилен%
ням антропогенних факторів, вичерпанням при%
родних ресурсів, зокрема зниженням родючості
грунтів, зникненням малих річок, забрудненням
навколишнього середовища токсичними речови%
нами. Тому слід відзначити , що в сукупності все
це призвело до кризи в екосистемі.

З метою покращення стану здоров'я населен%
ня, збереження навколишнього природного се%
редовища, раціонального використання грунтів
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та інших природних ресурсів у процесі сільсько%
господарського виробництва 3 вересня 2013 р.
було прийнято Закон України "Про виробницт%
во та обіг органічної сільськогосподарської про%
дукції та сировини", який набув чинності з 10
січня 2014 р. Відповідно до розділу XI "При%
кінцеві положення" вказаного Закону суб'єкти
господарювання, які маркують свою продукцію
як органічну, зобов'язані привести свою
діяльність у відповідність із цим Законом про%
тягом шести місяців. Виробництвом органічної
продукції (сировини) визнається виробнича
діяльність фізичних або юридичних осіб (у тому
числі з вирощування та переробки), де під час
такого виробництва виключається застосуван%
ня хімічних добрив, пестицидів, генетично мо%
дифікованих організмів (ГМО), консервантів
тощо, та на всіх етапах виробництва (вирощу%
вання, переробки) застосовуються методи,
принципи та правила, визначені Законом Украї%
ни "Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини"
для отримання натуральної (екологічно чистої)
продукції, а також збереження та відновлення
природних ресурсів [1].

У секторі національної економіки організа%
ція аграрного виробництва екологічно чистої
продукції займає найважливішу роль для забез%
печення продовольчої безпеки держави та ра%
зом з тим потребує відповідного фінансового за%
безпечення. Лондар С.М. пропонує, що серед
джерел фінансового забезпечення слід відзна%
чити самофінансування, кредитування і бюд%
жетне фінансування. Таким чином, фінансове
забезпечення здійснюється в таких формах:
бюджетне фінансування, що здійснюється на
безповоротній основі за рахунок коштів держав%
ного та місцевого бюджетів; кредитування, яке
здійснюється за рахунок мобілізації тимчасово%
вільних коштів на основі принципів забезпече%
ності, платності, поверненості, цільового при%
значення; самофінансування, засноване на ви%
користанні власних ресурсів для забезпечення
розвитку суб'єктів підприємницької діяльності.

Органічна продукція, отримана в результаті
сертифікованого виробництва, повинна бути
підтвердженою. Підтвердження відповідності
виробництва органічної продукції (сировини)
відбувається видачею сертифіката відповідності
на основі рішення, яке приймається після про%
ведення відповідних процедур оцінки відповід%
ності, у тому числі оцінювання, що довели вико%
нання встановлених вимог.

Уповноваженим органом сертифікації є юри%
дична особа, акредитована відповідно до зако%
нодавства та уповноважена на здійснення сер%
тифікації виробництва органічної продукції (си%
ровини). Сертифікація та інспекція виробницт%

ва для отримання статусу органічного передба%
чає щорічні перевірки сертифікуючих та конт%
ролюючих органів. Оцінка відповідності вироб%
ництва органічної продукції (сировини) прово%
диться органом з оцінки відповідності виробниц%
тва органічної продукції (сировини) згідно з пра%
вилами процедури підтвердження відповідності
та з технічними регламентами відповідно до за%
конодавства про підтвердження відповідності.
Органічна продукція та сировина повинні відпо%
відати показникам якості та безпеки, встанов%
леним технічними регламентами. Оцінювання
виробництва органічної продукції та/або сиро%
вини проводиться один раз на два роки. Для про%
ведення оцінювання особа подає заяву про пе%
рехід на виробництво органічної продукції до
органу з оцінки відповідності виробництва орган%
ічної продукції (сировини). Оцінювання прово%
диться аудитором з сертифікації та/або спеціа%
лістом органу з оцінки відповідності відповідно
до плану та програми оцінювання, в якій визна%
чені об'єкти, дати проведення оцінювання.

Аграрний сектор економіки України
(сільське господарство, харчова і переробна
промисловість) забезпечує продовольчу безпе%
ку та продовольчу незалежність країни, формує
17 % ВВП та близько 60 % фонду споживання
населення. Проте за останні десятиріччя в Ук%
раїні спостерігається катастрофічне руйнуван%
ня сільгоспугідь та зниження родючості грунтів
— основного джерела забезпечення продоволь%
чої безпеки країни та добробуту сільського на%
селення. Інтенсивність процесів руйнування і
деградації грунтів внаслідок використання зас%
тарілих агротехнологій та недотримання фун%
даментальних законів та правил сільськогоспо%
дарської діяльності досягла небезпечного для
економічної стабільності держави рівня: впли%
ву ерозії зазнає 57,5% земель країни, кількість
орендованих земель щорічно збільшується на
80—90 тис. га. Внаслідок ерозії щорічно втра%
чається біля 11 млн т гумусу; 0,5 млн т азоту; 0,4
млн т фосфору та 0,7 млн т калію, 38 % орних
земель країни є переущільненими. Останнім ча%
сом інтенсивно збільшуються площі кислих і
солонцевих грунтів. На сьогодні більше 40 %
орних земель України потребують проведення
їх хімічної меліорації (комплексу заходів, спря%
мованих на поліпшення фізико%хімічних та
фізичних властивостей грунтів — гіпсування та
вапнування [6].

Велика частина сільськогосподарських ви%
робництв України є збитковими, а значна час%
тина сільськогосподарської продукції та про%
дуктів харчування, що виробляються, не відпо%
відають світовим стандартам якості та безпеки,
що призводить до зменшення експортного по%
тенціалу країни. До того ж, існуюча наявних сер%
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тифікованих земель в Україні, придатних для ви%
рощування органічної продукції, менше 1% у за%
гальній кількості таких земель всього світу. Так,
будь%яка країна з розвиненою ринковою еконо%
мікою може і не мати необхідних ресурсів для
екологічного агровиробництва.

У той же час у країнах ЄС та у світі в цілому
стрімко поширюється органічне виробництво —
цілісна система господарювання та виробницт%
ва харчових та інших продуктів, яка поєднує в
собі найкращі практики, що враховують збере%
ження довкілля, рівень біологічного розмаїття,
збереження природних ресурсів, застосування
високих стандартів належного утримання тва%
рин та методів виробництва, які відповідають
певним вимогам до продуктів, виготовлених з ви%
користанням речовин та процесів природного
походження. Органічне виробництво спрямова%
не на покращення здоров'я фермерів, населен%
ня в цілому шляхом виробництва високоякісно%
го продовольства, сировини та інших продуктів,
збереження родючості грунтів та навколиш%
нього середовища, розвиток сільської місцевості
та стимулювання місцевого й регіонального ви%
робництва.

В ЄС розроблено та виконується План дій по
запровадженню та поширенню органічного ви%
робництва, більшість країн%членів ЄС мають свої
власні національні програми розвитку цього на%
прямку сільськогосподарської діяльності. За
оцінками експертів світовий ринок споживання
органічних продуктів складає близько 40 млрд
Євро та має стійку тенденцію до подальшого
зростання. З огляду на вищезазначене, та зва%
жаючи на європейську орієнтацію України, існує

невідкладна необхідність розробки та
прийняття власної "Державної про%
грами розвитку органічного виробниц%
тва" як екологічно%, соціально% та еко%
номічно%доцільного напряму виробни%
чої діяльності [5].

Метою правового регулювання
сектору органічного виробництва, має
бути забезпечення чесної конкуренції
та належного функціонування внутрі%
шнього ринку органічної продукції, а
також підтримання та виправдання до%
віри споживачів до продуктів, марко%
ваних як органічні. Це регулювання
має бути спрямоване на забезпечення
умов, за яких цей сектор зможе роз%
виватись паралельно з розвитком зви%
чайного виробництва та ринку.

Створення системи стимулювання
та фінансової підтримки органічного
виробництва спрямоване на: вдоскона%
лення податкової політики в частині її
застосування до учасників органічно%

го виробництва; вдосконалення державної
підтримки розвитку сільських територій і
сільського господарства з дотриманням вимог
СОТ; підтримка реалізації державних регіональ%
них інвестиційних проектів спрямованих на за%
стосування методів органічного виробництва;
прийняття Закону України "Про органічне ви%
робництво", узгоджений з сучасними вимогами
та регулюванням органічного виробництва в ЄС;
впровадити у практику базові агроекологічні ви%
моги і стандарти відповідно до регламентів ЄС.

Наукова та дорадча підтримка розвитку
органічного виробництва спрямовується на такі
напрямки: державна підтримка та реструктури%
зація аграрної науки і освіти, запровадження
навчання сільського населення основам веден%
ня органічного виробництва, підготовка фа%
хівців в галузі органічного виробництва на за%
садах державного замовлення, перепідготовка
та підвищення кваліфікації спеціалістів, розши%
рення наукових досліджень з питань орга%
нічного виробництва; створення підсистеми
органічного виробництва у єдиній інформацій%
но%довідковій системі агропромислового комп%
лексу України; розвиток сільськогосподарських
дорадчих служб та розповсюдження вітчиз%
няного та світового досвіду ведення органічного
виробництва.

Розвиток сфери виробництва включає: дер%
жавна підтримка конкурентоспроможності тра%
диційної української сільськогосподарської
продукції; запровадження науково обгрунтова%
них систем ведення сільськогосподарського ви%
робництва; державна підтримка виробництва
органічних добрив; державна підтримка вироб%

Рис. 1. Основні напрями Державної програми розвитку
органічного виробництва



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 3, 2017

21

ництва біологічних засобів охорони рослин та
тварин; впровадження енерго% та ресурсозбері%
гаючих технологій.

Розвиток аграрного ринку спрямований на
формування внутрішнього ринку органічної сер%
тифікованої продукції; вдосконалення форм ре%
алізації органічної продукції; сприяння екс%
портній діяльності виробників органічної про%
дукції та розширення державної підтримки зов%
нішнього маркетингу; підвищення аграрного та
екологічного іміджу України.

У загальнодержавних та регіональних про%
грамах розвитку сільських територій необхідно
передбачити розвиток сектору органічного ви%
робництва при цьому забезпечити подальший
розвиток системи професійних і міжпрофесій%
них об'єднань органічних виробників та пере%
робників органічної продукції (Федерації орга%
нічного руху України та ін.) та наділення їх від%
повідними повноваженнями.

Запровадженню виробництва органічної
екологічно чистої сільськогосподарської про%
дукції в багатьох країнах Європейського Союзу
з 1989 р. сприяла державна підтримка. При цьо%
му передбачалося, що до 2010 р. приблизно 30%
земель, задіяних у сільському господарстві країн
ЄС, будуть використовуватися для виробницт%
ва органічної продукції. Провайдерами такого
виробництва стають "зелені" господарства,
кількість яких у країнах Європейського Союзу
лише за 2003—2005 р. зросла більше ніж удвічі,
а площа земель, переведених на органічне зем%
леробство, за цей самий період збільшилася на
117,8 тис. га [3].

Найбільша частка світових органічних
сільськогосподарських земель належить Океанії
(33 %), Європі (25 %) і Латинській Америці (23%).
Найбільші темпи зростання органічних
сільськогосподарських земель в Європі — на 2
млн га або 12 %. Австралія — це країна із най%
більшою органічною сільськогосподарською

площею (12 млн га), дещо менше в Аргентині
(4,4 млн га) та США (1,9 млн га). Країни з най%
більшою часткою органічних сільськогоспо%
дарських земель: Фолклендські острови — 35,7
%, Ліхтенштейн — 26,9 %, Австрія — 18,5% [3].
В Україні ж становище з посівними площами за
останні 25 років (таблиця 1) є таким: посіви цук%
рових буряків знизились на 85%, кормових куль%
тур скоротились майже в 10 разів.

Однак, незважаючи на певні труднощі, сьо%
годні площі сіль%ськогосподарських угідь під
органічним виробництвом у світі продовжують
зростати — 37 млн га сертифіковані відповідно
до міжнародних стандартів.

Ефективним є досвід Данії, в якій у лютому
2004 р. оголошено запуск програми "План дії ІІ"
з метою підтримки датських виробників органі%
чних продуктів. Запропонована фінансова допо%
мога у розмірі 338 млн дол. на 2004—2009 рр. ча%
стково компенсувала витрати фермерів на ви%
робництво органічної продукції та маркетинг
[4]. Зазначена акція охопила понад 10 % датсь%
ких фермерів, кількість яких протягом наступ%
них 5 років збільшилася втричі. Підтримка
органічного сільського господарства в Євро%
пейському Союзі та сусідніх країнах включає
гранти в рамках програм розвитку села, право%
вий захист, європейські та національні плани
заходів. З метою збільшення рівня поінформо%
ваності про органічне сільське господарство в
2008 р. у Європейському Союзі було розгорну%
то інформаційну кампанію — один з ключових
інструментів Європейського плану заходів сто%
совно органічної харчової продукції та органі%
чного сільського господарства. До того ж,
більшість країн%членів ЄС мають національні
плани заходів, які досить ефективно втілюють%
ся в життя [5].

В Україні сьогодні зареєстровано приблиз%
но 120 операторів органічного виробництва (118
у 2008 р.), а площа сільськогосподарських угідь,
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1990 14583 1607 1636 1429 456 11999
1996 13248 1359 2107 1547 476 11026
2000 13646 856 2943 1629 538 7063
2001 15586 970 2502 1604 490 6375
2003 12495 773 4001 1585 480 5074
2006 14515 815 3964 1464 469 3277
2010 15090 501 4572 1408 462 2599
2011 15724 532 4739 1439 498 2477
2012 15449 458 5194 1440 494 2475
2013 16210 280 5051 1388 483 2289
20141 14801 331 5257 1348 463 2101
20151 14739 237 5105 1291 440 1990

Таблиця 1. Посівні площі основних сільськогосподарських культур в Україні, тис. га

Примітка: 1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції.
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які сертифіковані як органічні, становить 270
тис. га (не змінна з 2008 р.) [6]. Незначна динам%
іка на вітчизняному ринку органічного вироб%
ництва за умови зростаючого попиту на органі%
чну продукцію є результатом відсутності фінан%
сової підтримки з боку держави. У ст. 19 нещо%
давно прийнятого Закону України "Про органі%
чне виробництво", який вступить в дію з
01.01.2012 р., передбачається державна під%
тримка операторів органічного виробництва за
рахунок коштів державного бюджету [7].

На сьогодні розвиток органічного агрови%
робництва в Україні відбувається завдяки лише
підприємницькій ініціативі та міжнародній під%
тримці через реалізацію низки проектів. Згідно
з розробленими програмами фінансової під%
тримки органічного виробництва в окремих об%
ластях України надається компенсація витрат,
понесених у зв'язку із проведенням та підтверд%
женням відповідності виробництва органічної
продукції (сировини) та видачею сертифіката
відповідності у рослинництві, тваринництві та
переробці сільськогосподарської продукції, в
тому числі у перехідний період, у розмірі 100%
незалежно від видів сільськогосподарської
діяльності та видів продуктів переробки.

Для отримання компенсації витрат сільгос%
пвиробників, понесених у зв'язку із підтверд%
женням відповідності виробництва органічної
продукції (сировини) та видачею сертифіката, в
тому числі у перехідний період, необхідно по%
дати наступні документи: заяву претендента на
отримання компенсації із зазначенням рекві%
зитів для перерахування грошових коштів; ко%
пію Статуту підприємства (для юридичних осіб),
свідоцтво про державну реєстрацію фізичної
особи — підприємця (для фізичних осіб); копію

паспорту та реєстраційного номеру облікової
картки платника податків фізичної особи%
підприємця (або уповноваженої особи, яка
представляє юридичну особу); копію договору
між сільгоспвиробником та відповідним серти%
фікаційним органом на проведення робіт із
підтвердження відповідності виробництва
органічної продукції (сировини) та видачі сер%
тифіката, в тому числі у перехідний період; копії
платіжних документів, що підтверджують спла%
ту відповідних грошових коштів згідно з вище%
зазначеним договором; довідку з місцевих
органів фіскальної служби про відсутність за%
боргованості зі сплати податків та зборів до
бюджету за попередній рік.

Особи, які претендують на компенсацію дру%
гий та кожний наступний рік згідно з Програмою
фінансової підтримки органічного виробництва
на 2015—2020 роки, крім переліку документів,
зазначених вище, повинні надати документи, що
підтверджують виробничу діяльність у напрям%
ку органічного виробництва за попередній рік.
Компенсація витрат сільгоспвиробників, понесе%
них у зв'язку із підтвердженням відповідності ви%
робництва органічної продукції (сировини) та ви%
дачею сертифіката, в тому числі в перехідний пе%
ріод, надається у національній валюті шляхом пе%
рерахування відповідних грошових коштів на ра%
хунок сільгоспвиробника у порядку, визначено%
му органами казначейства, по договорам, що ук%
ладались із відповідним сертифікаційним орга%
ном, починаючи з 01.01.2015 року [6].

З вересня 2007 р. в Україні діє програма роз%
витку органічного виробництва (за підтримки
ЄС), якою заплановано до кінця 2012 р. довести
частку земель сертифікованих органічних гос%
подарств до 2 %, до кінця 2015 р. — до 7 %.
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1990 42,6 98,3 275,1 236,5 29,5 27,2 27,6 22,2 20,6 20,7 2,3 17,0 32,2 27,3 
1992 118,9 206,5 346,0 541,6 142,9 233,8 72,8 76,1 131,2 95,4 119,0 32,0 39,6 67,8 
1998 -29,5 -3,3 1,9 22,0 -12,0 -18,6 -25,2 -49,9 -59,3 -47,4 -59,4 -43,4 -46,7 -1,3 
2006 2,8 11,3 7,4 20,7 11,1 56,2 14,8 -11,0 -38,4 -9,2 -34,3 12,1 -3,7 -6,8
2009 13,8 16,9 7,3 41,4 37,0 12,9 19,1 5,5 -32,9 12,1 -31,8 -22,5 1,4 13,1 
2010 21,1 26,7 13,9 64,7 16,7 62,1 23,5 7,8 -35,9 -7,8 -29,5 -4,4 17,9 18,6 
2011 27,0 32,3 26,1 57,0 36,5 17,7 9,9 13,0 -24,8 -3,7 -39,6 -16,8 18,5 38,8 
2012 20,5 22,3 15,2 45,8 15,7 -21,5 -6,8 14,3 -29,5 2,0 -40,0 -7,2 2,3 52,6
2013 11,2 11,1 1,5 28,5 2,7 23,0 7,0 11,3 -43,3 0,2 -42,8 -10,0 13,6 47,6 
2014 25,8 29,2 25,8 36,5 17,9 9,2 16,7 13,4 -35,9 5,6 -52,2 -15,4 11,0 58,8 
2015 ... ... 43,1 80,5 28,2 24,2 47,5 ... –17,9 12,7 –29,6 –6,1 12,6 60,9 

Таблиця 2. Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції
в сільськогосподарських підприємствах, %

Примітка: 1 Реалізація худоби та птиці на м'ясо без урахування їх передачі на переробку на власних виробничих потужностях.
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Необхідно відзначити, що Державною цільо%
вою програмою розвитку українського села на
період до 2015 р. заплановано довести обсяг ча%
стки органічної продукції у загальному обсязі
валової продукції сільського господарства до 10
%. Основними засадами (стратегія) державної
екологічної політики України на період до 2020
р. передбачено збільшення частки земель, що ви%
користовуються в органічному сільському гос%
подарстві, до 7 %.

Рівень рентабельності сільськогосподарсь%
кої продукції свідчить, що проблемною зали%
шається сфера виробництва продукції тварин%
ництва, а саме: м'яса ВРХ, овець та кіз. Якщо ж
підрахувати скільки буде витрат припадати на
одиницю продукції органічного походження,
виявиться, що собівартість буде не більшою, а
ще і меншою.

Серед продуктів рослинної виробничої сфе%
ри особлива увага приділяється вирощуванню
сертифікованого зерна і соняшнику, оскільки
такий товар є прибутковим і в більшій мірі про%
дається на експорт та споживається на ринку,
ніж інша продукція рослинництва.

На Полтавщині, наприклад, налічується май%
же 60 сільськогосподарських підприємств, які
зацікавлені у виробництві екологічно чистої
продукції. Тут за підтримки Фонду "Євразія"
розпочато реалізацію проекту "Створення регі%
онального кластера виробників екологічної про%
дукції", метою якого є налагодження конкурен%
тоспроможного виробництва екологічно чистої
продукції без трансгенних та хімічних домішок.

Поки що спроба забезпечити споживчий по%
пит на екологічно чисті продукти харчування
вітчизняного виробництва, здійснена в рамках
цього проекту, не мала успіху, в основному, тому

що виробники змушені нести додаткові витрати:
на отримання товарного знаку "Екологічно чис%
то та безпечно", на рекламу своєї продукції з цим
товарним знаком, на інформування споживачів
про переваги екологічно чистої продукції харчу%
вання та про гарантії, які надає даний знак тощо.
Таким чином, фермерським господарствам не ви%
гідно переходити на органічні методи господарю%
вання, коли можливий додатковий зиск ніве%
люється додатковими витратами [7].

Отже, для забезпечення розвитку органічно%
го виробництва необхідна адекватна фінансова
підтримка з боку держави, яка передбачає надан%
ня допомоги селянським та фермерським госпо%
дарствам у період їх переходу на виробництво
органічної продукції. Насамперед, це надання
пільгових кредитів на придбання насіннєвого ма%
теріалу, сільськогосподарської техніки та молод%
няка худоби, які відповідають вимогам, встанов%
леним для органічної продукції; проведення без%
коштовної державної експертизи грунтів цих гос%
подарств на вміст у них органічних і мінеральних
речовин, а також їх хімічну та радіологічну чис%
тоту; дотації (субсидії) у перехідний період тощо.
У свою чергу операторам органічного виробниц%
тва доцільно отримати юридичний статус, склас%
ти бізнес%план розвитку господарства, займати%
ся виготовленням зазначеної продукції з дотри%
манням усіх вимог стандартів органічного вироб%
ництва не менше 15 років. У випадку порушення
встановлених вимог необхідно передбачити адм%
іністративну відповідальність (штрафні санкції,
відзив сертифіката тощо).

ВИСНОВКИ
Темпи зростання попиту на органічну про%

дукцію в світі та Україні зумовлюють не%

Таблиця 3. Середні ціни реалізації продукції сільського господарства у 2016 році*,
грн. за тонну

Примітка: * Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат.
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обхідність переходу від традиційного вироб%
ництва до органічного. Для цього потрібне
відповідне фінансове забезпечення, яке, голов%
ним чином, у європейських країнах здійснюєть%
ся державою (гранти, субсидії, пільгове креди%
тування, дотації тощо). Створення аграрного
страхового пулу в Україні сприяло більш ефек%
тивному захисту виробничих ризиків, але така
система дієва та ефективна залишається в євро%
пейських країнах, де фінансування аграрної
сфери з Аграрного фонду здійснюється з од%
ночасною підтримкою державними органами
влади.

В Україні до прийняття Закону України "Про
органічне виробництво" фінансова підтримка
вітчизняних операторів органічного виробниц%
тва здійснювалася міжнародними організаціями
шляхом проведення конкурсів, грантів тощо.
Після введення в дію діючого Закону стимулю%
вання діяльності операторів органічного вироб%
ництва можуть стати: компенсації витрат на
здійснення інспектування та сертифікації орган%
ічного виробництва; надання дотацій (субсидій)
у період перехідного періоду та впродовж усьо%
го періоду органічного виробництва; запровад%
ження пільгової системи кредитування; повне
відшкодування витрат на страхування аграрних
ризиків.
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