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Кірєєва Е. А. пріоритети розвитку аграрного сектора економіки України: органічна продукція та її сертифікація
Метою статті є аналіз сучасного стану галузі органічного виробництва в Україні та світі як стратегічно вагомої складової розвитку аграр-
ного сектора економіки. Визначено роль і значення органічного виробництва у системі пріоритетів сталого розвитку. Проаналізовано підходи 
до визначення понять «органічне виробництво» й «екологізація». Досліджено динаміку розвитку органічного виробництва у світі та наведено 
основні показники розвитку сектора органічного виробництва в Україні, таких як: площі земельних угідь, зайнятих під органічним виробництвом, 
кількість підприємств, що зайняті виробництвом органічної продукції. Визначено основні виклики, що стоять перед сектором виробництва 
органічної продукції в Україні сьогодні, серед яких одним із основних є недосконалість і ненормованість процедур сертифікації. Розглянуто основні 
етапи здійснення сертифікації органічної продукції у Сполучених Штатах Америки. У здійсненому дослідженні використовувалися такі методи, 
як: монографічний, індукції, дедукції, аналізу, синтезу та монографічний. В результаті дослідження визначено подальші напрямки та запропо-
новано інструменти, які здатні стимулювати розвиток сектора виробництва органічної продукції в Україні. 
Ключові слова: виробництво органічної продукції, аграрний сектор, сталий розвиток, сертифікація.
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Киреева Э. А. Приоритеты развития аграрного сектора экономики 

Украины: органическая продукция и ее сертификация
Целью статьи является анализ современного состояния отрасли 
органического производства в Украине и мире как стратегически 
значимой составляющей развития аграрного сектора экономики. 
Определены роль и значение органического производства в системе 
приоритетов устойчивого развития. Проанализированы подходы 
к определению понятий «органическое производство» и «экологиза-
ция». Исследована динамика развития органического производства 
в мире, и приведены основные показатели развития сектора органи-
ческого производства в Украине, такие как: площади земельных уго-
дий, занятых под органическим производством, количество предпри-
ятий, занятых производством органической продукции. Определены 
основные вызовы, стоящие перед сектором производства органиче-
ской продукции в Украине сегодня, среди которых одним из основных 
является несовершенство и ненормированность процедур сертифи-
кации. Рассмотрены основные этапы осуществления сертификации 
органической продукции в США. В проведённом исследовании исполь-
зовались такие методы, как: монографический, индукции, дедукции, 
анализа, синтеза и монографический. В результате исследования 
определены дальнейшие направления, и предложены инструменты, 
способные стимулировать развитие сектора производства органи-
ческой продукции в Украине.
Ключевые слова: производство органической продукции, аграрный 
сектор, устойчивое развитие, сертификация.
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of Economy of Ukraine: Organic Products and Its Certification
The article is aimed at analyzing the current status of the industry sector of 
organic production in Ukraine and the world as a strategically significant 
component of the development of agricultural sector of economy. The role 
and importance of organic production in the system of priorities of sustain-
able development are defined. The approaches to definition of the concepts 
of «organic production» and «ecologization» are analyzed. The dynamics of 
organic production development in the world are researched, and the main 
indicators of the development of organic production sector in Ukraine are 
presented, such as: land areas occupied by organic production, number of 
enterprises, involved in organic production activities. The main challenges 
facing the sector of organic production in Ukraine nowadays have been iden-
tified, among which the imperfection and non-standardization of certifica-
tion procedures is one of the main ones. The basic stages of certification of 
organic production in the USA are considered. The conducted research uses 
the following methods: monographic, induction, deduction, analysis, and syn-
thesis. As a result of research the further directions have been defined, and 
the instruments which can stimulate development of the sector of organic 
production in Ukraine have been suggested.
Keywords: organic production, agricultural sector, sustainable development, 
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Розвиток економіки України як цілісної системи 
неможливий без залучення її до процесів глобалі-
зації та інтернаціоналізації, що зумовлює необхід-

ність дотримання пріоритетних напрямів, визначених 
світовою спільнотою. На наднаціональному рівні між-
народних угод та організацій все більшого значення на-

буває концепція сталого розвитку із визначенням її прі-
оритетів і поступовим їх розширенням. Традиційно ста-
лий розвиток – це поєднання економічного, соціального 
й екологічного компонентів у єдине ціле, проте сьогодні 
поняття «сталий розвиток» набуває значно ширшого 
значення, поєднуючи багатоаспектність цих складових. 
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Так, можливо погодитися із думкою Торкатюка  В., 
який зазначає, що: «Сталий розвиток економі-
ки  – це така зміна стану національної економіки, 

що відображує приріст національного продукту і його 
якості при своєчасному запобіганні негативним ефек-
там». Провідною ідеєю концепції сталого розвитку є 
забезпечення високого рівня життя, що передбачає гар-
монійний розвиток екологічної і соціально-економічної 
сфер [1]. 

Дотримання визначених пріоритетів сталого роз-
витку є важливим для України у міру реалізації так-
тичних і стратегічних політичних рішень у всіх сферах 
економіки та в процесі розвитку галузей національного 
господарства. Враховуючи вагомість аграрного сектора 
як основної галузі національної економіки, варто визна-
чити, що прикладна реалізація концепції сталого розви-
тку можлива за умови стимулювання новітніх прогре-
сивних форм ведення аграрного бізнесу, екологічність 
і безпечність яких доведена світовим досвідом. 

Дослідженням і розробкою концепції сталого роз-
витку займалися зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема: 
Білорус О., Вернадський В., Голубець М., Данилишин Б., 
Стадник Г., Торкатюк В.[1], Фурдичко О., Шубравська О. 
та ін. Безперечно, вагомим є внесок вітчизняних науков-
ців і в розвиток концепції сталого розвитку аграрного 
сектора, який здійснили: Буряк Р., Калетнік Г., Малік М., 
Онегіна В., Прутська О., Саблук П. Взаємозалежність 
категорій сталого розвитку й органічного виробництва 
досліджено у науковій праці Тодорюка С. та Кутарен-
ко Н., які зазначають, що «практичною реалізацією кон-
цепції сталого розвитку в аграрному секторі економіки 
є органічне сільське господарство, яке створює пере-
думови для відносно рівномірного розвитку всіх трьох 
взаємопов'язаних систем, а саме: економічної, екологіч-
ної і соціальної складових» [2]. 

Таким чином, зважаючи на важливість органіч-
ного виробництва для забезпечення сталого розвитку, 
варто зазначити, що питання екологізації виробництва 
та розвитку органічного виробництва досліджені у пра-
цях: Дудара О., Мельничук О., Ходаківської О. Не менше 
уваги розвитку органічного виробництва та його зна-
ченню приділено і в працях закордонних науковців. Так, 
Аксель Мі, Гелле Раун Андерсен та інші досліджують, як 
органічне виробництво впливає на здоров’я людей і біо-
логічне різноманіття [3]. 

Ян Моудрі молодший і Ян Мудрі приділяють зна-
чну увагу впливу органічного виробництва на показники 
забруднення навколишнього середовища, порівнюючи 
їх значення при використанні традиційного й органіч-
ного способів виробництва продукції [4]. 

Важливість і потенціал розвитку органічного ви-
робництва для України визначено в праці Шумей-
ко О., яка акцентує увагу на тому, що: «В Україні 

розвиток органічного виробництва є перспективним, 
адже за якісним складом земельних угідь вона посідає 
одне з провідних місць у світі. На її території зосеред-
жено близько 8 % екологічно чистих світових запасів 
чорноземів та інших родючих ґрунтів» [5]. 

Підкреслюючи значний внесок вищезазначених 
науковців у розробку теоретичних і практичних аспектів 
вирішення відповідних викликів, варто зазначити, що 
досі невирішеними залишаються питання виробництва 
органічної продукції у системі реалізації концепції ста-
лого розвитку аграрного сектора України та практична 
складова сертифікації органічної продукції. А отже, до-
цільним є проведення вищезазначеного дослідження.

Постановка завдання: охарактеризувати сучас-
ний стан галузі органічного виробництва в Україні та 
світі як складової розвитку аграрного сектора економі-
ки, дослідити проблеми та перспективи, шляхи стиму-
лювання. 

Поняття «розвиток» економіки у світовій науко-
вій спільноті все частіше вживається поруч із поняттям 
«сталий розвиток».

Згідно з дослідженнями, висвітленими у Національ-
ній парадигмі сталого розвитку України, поняття 
сталий розвиток характеризує задоволення потреб 

сучасного покоління без шкоди майбутнім генераціям 
людей. Вихідними умовами сталого розвитку можна ви-
знати забезпечення: економічного розвитку, що підтри-
мується на основі радикально-модифікованої ринкової 
системи; природно-екологічної стійкості на базі теорії 
біотичної регуляції навколишнього середовища; тісної 
міжнародної співпраці та кооперації для досягнення ці-
лей сталого розвитку; сталого соціального розвитку на 
основі принципу справедливості; екологізації суспіль-
ної свідомості, що ґрунтується на використанні системи 
освіти та засобів масової інформації [6]. 

Досягнення цілей сталого розвитку, визначених 
Національною парадигмою [6] та розроблених міжна-
родними організаціями, можливе за умови переходу на 
екологічно безпечне господарювання, тобто орієнтацію 
аграрного сектора на виробництво органічної продукції. 
Місце органічного виробництва при досягненні пріори-
тетів сталого розвитку наведено на рис. 1.

Як зазначено у попередніх дослідженнях, орга-
нічне виробництво має цілу низку економічних, еколо-
гічних і соціальних переваг, а також цей метод завдяки 
виробництву та споживанню власне органічних харчо-
вих продукти позитивно впливає на здоров’я населен-
ня [12].

Категорії органічне та екологічно чисте виробни-
цтво в багатьох джерелах є тотожними поняттями [8]. 
Розглянемо їх трактування у нормативно-правових ак-
тах та інших джерелах.

У Постанові Ради Європейського Союзу № 834/2007 
від 28 червня 2007 року щодо органічного виробництва 
та маркування органічних продуктів вказано, що «Ор-
ганічне виробництво – це цілісна система господарю-
вання, яка поєднує в собі найкращі практики з огляду на 
збереження довкілля, рівень біологічного різноманіття, 
збереження природних ресурсів, застосування високих 
стандартів належного утримання (добробуту) тварин 
і метод виробництва, який відповідає певним вимогам 
до продуктів, виготовлених з використанням речовин 
і процесів природного походження» [8]. 
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Закон України «Про виробництво та обіг органіч-
ної сільськогосподарської продукції та сировини», 
який був прийнятий Верховною Радою України 

3  вересня 2013 р. і набув чинності з 1 січня 2014 року [9], 
визначає, що виробництво органічної продукції (сирови-
ни)  – виробнича діяльність фізичних або юридичних осіб  
(у тому числі з вирощування та переробки), де під час та-
кого виробництва виключається застосування хімічних 
добрив, пестицидів, генетично модифікованих організ-
мів (ГМО), консервантів тощо, та на всіх етапах виробни-
цтва (вирощування, переробки) застосовуються методи, 
принципи та правила, визначені цим Законом для отри-
мання натуральної (екологічно чистої) продукції, а також 
збереження та відновлення природних ресурсів [9]. 

Цей Закон став першим кроком на шляху до ста-
новлення правового механізму зайняття органічним 

виробництвом, законодавчого врегулювання питань 
виробництва й обігу органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини, заходів контролю та нагляду за 
такою діяльністю [10].

Таким чином, поняття екологічно чистого ви-
робництва й органічного виробництва можна вважати 
суміжними, проте поняття органічного виробництва є 
дещо ширшим і охоплює не лише критеріальну оцінку 
якості та безпечності продукції, але і підходи до ведення 
усього аграрного бізнесу. 

Розвиток органічного виробництва у світі відзна-
чається стрімким зростанням цього сектора економіки. 
Основні параметри розвитку ринку органічних продук-
тів у світі наведемо у табл. 1.

Органічне виробництво в Україні аналогічно до 
світових тенденцій набуває все більших обертів, що ілю-

Енергетична 
безпека та 

розвиток АДЕ*

Екологічна  
безпека

Економічне 
зростання

Продовольча 
безпека

Гендерна 
рівність

Розвиток сільських 
територій

Інновацій, 
розвиток 

промисловості

 

 
 

Базові цілі сталого розвитку 
економіки України

 Виробництво органічної продукції

Рис. 1. Виробництво органічної продукції як основа досягнення пріоритетів сталого розвитку

* АДЕ – альтернативні джерела енергії.

Джерело: складено автором за [7].

таблиця 1
показники розвитку сектора виробництва органічної продукції у світі

показники Значення у світі  
(станом на 2016 р.) Країни-лідери

Країни, в яких здійснюється виробництво 
органічної продукції 178 -

Площі земель, які використовуються для вироб-
ництва органічної продукції, млн га

57,8 млн га
Довідково: 1999 рік: 11 млн га

Австралія (27,1 млн га)
Аргентина (3,0 млн га)
Китай (2,3 млн га)

Питома вага у загальній структурі 
сільськогосподарських угідь, % 1,2%

Ліхтенштейн (37,7%)
Французька Полінезія (31,3%)
Самоа (22,4%)

Кількість виробників органічної продукції, од. 2,7 млн
Довідково: 1999 р. – 200 000

Індія ( 835 000)
Уганда (210 352)
Мексика (210 000)

Ринок органічної продукції

89, 7 млрд дол. США  
( 80 млрд євро)

Довідково: 2000 р. – 17,9 млрд 
дол. США

США (43,1 млрд дол. США)
Німеччина (10,5 млрд дол. США)
Франція (7,5 млрд дол. США)

Споживання на душу населення 12,1 дол США  
( 11,3 євро)

Швейцарія (304 дол США)
Данія ( 252 дол США)
Швеція (218 дол США)

Джерело: розроблено автором за [11].
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струється зростанням кількості виробників органічної 
продукції та збільшенням площ земельних угідь, відве-
дених під органічне виробництво (табл. 2).

Більшість українських органічних господарств 
розташовані в Одеській, Херсонській, Київській, Пол-

тавській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Терно-
пільській, Житомирській областях. Українські сертифі-
ковані органічні господарства – різного розміру – від 
кількох гектарів, як і в більшості країн Європи, до де-
кількох тисяч гектарів ріллі [12]. 

таблиця 2

Загальна площа органічних сільськогосподарських угідь і кількість органічних господарств в Україні, 2006–2015 рр.

 показник 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Відхилення 
2015 до 2006, +/-

Площа, тис. га 242,0 249,9 269,9 270,2 270,2 270,3 272,9 393,4 400,8 410,6 168,6

Кількість  
господарств 80 92 118 121 142 155 164 175 182 210 130

Джерело:  [12].

За оцінками Федерації органічного руху України, 
внутрішній споживчий ринок органічних продуктів 
в Україні за останнє десятиліття зріс більше, ніж у 40 ра-
зів, і становив у 2015 році 17 млн євро (0,4 євро на одно-
го жителя України) [12].  

Незважаючи на стрімкий розвиток галузі орга-
нічного виробництва в Україні, досі не визначеними 
та не врегульованими на державному рівні залиша-
ються питання якості органічної продукції та її від-
повідності міжнародним стандартам, адже відсутній 
повноцінно діючий механізм регулювання процесів 
сертифікації.

У дослідженнях Сливи Ю. акцентується увага на 
тому, що «провідну роль у розробленні міжнародних 
стандартів щодо органічного виробництва органічної 
продукції відіграє Міжнародна федерація руху за орга-
нічне сільське господарство (IFOAM). Ще у 80-ті роки 
минулого століття федерація розробила «Базові стан-
дарти IFOAM щодо органічного виробництва і пере-
робки» [13]. 

Як визначає Новак Н.: «Органічна сертифікація 
має декілька систем стандартизації: міжнарод-
ні (базові стандарти IFOAM щодо органічного 

виробництва і переробки; стандарт ФАО/ВОЗ Комісії 
з Кодексу Аліментаріус; Регламент Ради ЄC 834/2007 
з додатковими постановами), національні системи 
США, Японії, а також близько 160 приватних систем 
сертифікації, акредитованих у міжнародній системі 
IOAS. Екологічна сертифікація здійснюється відповідно 
до міжнародних стандартів ISO 14024, а отримання ста-
тусу спеціальних сировинних зон – згідно з державним 
стандартом ДСТУ 7244:2011. В органічному виробни-
цтві сертифікація відбувається за принципом «від поля 
до прилавка». Сертифікуються всі ланки діяльності гос-
подарства – поля, луки, тваринницькі ферми, склади, 
господарство в цілому, елеватори – щоб уникнути змі-
шування з іншими видами зерна або з конвенційними 
зерном. Також обов’язково сертифікується організація, 
яка безпосередньо займається експортно-імпортними 
операціями» [14].

Погоджуємося із думкою Шумейко О., що «го-
ловною метою інспекції та сертифікації є гарантування 

споживачеві того, що продукт дійсно вироблений згідно 
з нормами органічного сільського господарства. Осо-
бливості сертифікації в органічному секторі такі: сер-
тифікація самого процесу виробництва, а не кінцевого 
продукту; сертифікація на всіх стадіях виробництва – 
“від поля до прилавка”; незалежність інспекційних ор-
ганів; незалежний контроль за діяльністю інспекційних 
органів. Процес сертифікації передбачає ряд етапів, 
а саме інспекцію: ґрунту, технології, продукції (енерге-
тичні дані), зберігання, переробки, транспортування 
і продажу. Кожна партія виробленої продукції повинна 
мати сертифікат. Якщо правильно велася документація 
господарства і хімічні показники ґрунту знаходяться 
в межах норми, то процес отримання сертифіката, що 
підтверджує органічний статус господарства, може три-
вати менше чотирьох років. Сертифікація провадиться 
щороку (у більшості випадків двічі на рік) і дійсна впро-
довж року, на наступний рік необхідна пересертифіка-
ція» [5]. 

Сертифікацію та інспекцію господарств, виробни-
цтва та продукції в Україні здійснюють 11 організацій. 
Найвагомішими з них є Control Union Ukraine (Нідер-
ланди), Lacon ( Нідерланди), Bio Control (Угорщина) Bio 
Inspecta та IMO (Швейцарія) [5]. 

Сертифікат, який надає орган з оцінки відповід-
ності, є підставою для внесення до Реєстру відомостей 
про осіб, яким надано право виробляти органічну про-
дукцію (сировину). Ведення Реєстру покладено на Дер-
жавну службу України з питань безпечності харчових 
продуктів і захисту споживачів (далі – Держпродспо-
живслужба), яка зобов’язана підтримувати його в акту-
альному стані на офіційному веб-сайті [10]. 

З метою подальшого удосконалення та унормуван-
ня процедур сертифікації органічної продукції в 

Україні доцільно розглянути досвід іноземних країн. 
Наприклад, у США сертифікація органічної продукції 
здійснюється агенціями-сертифікаторами, які наведені 
державними та недержавними установами. Сертифіка-
тори відповідають за те, щоб органічні продукти від-
повідали всім органічним стандартам. У США існують 
п'ять основних кроків сертифікації  органічної продук-
ції [15]:
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1. Ферма або бізнес впроваджують органічні прак-
тики, обирають агента зі сертифікації, акреди-
тованого Міністерством сільського господар-
ства США, і подають заявку на виклик агента 
зі сертифікації.

2. Агенція, що сертифікує, розглядає заявку, щоб 
підтвердити, що практика відповідає вимогам 
органічного виробництва.

3. Інспектор проводить інспекцію на місці госпо-
дарювання заявника. Агенція, що сертифікує, 
розглядає заявку та доповідь інспектора, щоб 
визначити, чи відповідає заявник органічним 
стандартам.

4. Агенція видає органічний сертифікат [15].
Щоб підтримувати органічну сертифікацію, ор-

ганічна ферма або бізнес проходить щорічний огляд 
і перевірку. Здійснення систематичних перевірок га-
рантує споживачам належну якість органічної про-
дукції [15].

Крім запровадження злагодженої процедури серти - 
фікації, для подальшого розвитку та популяри-
зації сектора виробництва органічної продукції 

необхідним є створення сприятливих умов на різних 
рівнях і з використанням широкого спектра інстру-
ментів державної підтримки, таких як: фінансова до-
помога у вигляді дотацій та субсидій, інформаційно-
пропагандистська робота, підтримка науково-дослідної 
роботи, розробка та реалізація відповідних загально-
державних і регіональних програм.

ВИСНОВКИ
Під час дослідження визначено, що органічне ви-

робництво є одним із пріоритетних напрямків розви-
тку аграрного сектора економіки, який надасть змогу 
не лише задовольнити потреби населення у якісних 
харчових продуктах, а отже, і підвищити рівень життя, 
але і підвищити екологічність виробництва. З метою по-
дальшого розвитку сектора органічного виробництва 
в Україні необхідним є комплексний підхід та усвідом-
лення на державному та регіональному рівнях необхід-
ності державної підтримки та популяризації цього на-
прямку. Серед першочергових завдань – це підвищення 
стандартів якості та рівня довіри населення за рахунок 
розробки чітких правил сертифікації органічної про-
дукції та визначення національних стандартів її якості. 
З  метою реалізації повного циклу процедури сертифіка-
ції доцільним є створення відповідного відділу у струк-
турі Держпродспоживслужби, відповідального за на-
дання проведення процедури сертифікації приватними 
організаціями, агенцями-сертифікаторами. Не менш 
важливим кроком є покрокове визначення процедури 
сертифікації, закріплення якої має бути здійснене на 
законодавчому рівні та включати особливості сертифі-
кації органічної продукції рослинництва та органічної 
продукції тваринництва. Отже, питання сертифікації 
екологічно чистої та органічної продукції в Україні по-
требують подальших наукових розробок і створення 
дієвої системи, що потребує узгодженої взаємодії усіх 

ланок «державне управління – науковці – агенти ринку 
органічної продукції». Розробка відповідних процедур 
і механізмів сертифікації дозволить підвищити якість 
органічної продукції, довіру споживачів і, як результат 
стимулювати розвиток відповідного сегмента.               
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