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Останнім часом нераціональне землекористування і ведення сільського 
господарства без урахування необхідності відновлення грунтового покриву 
спричинило деградацію та зниження родючості грунтів, зміну їх водно-фі-
зичних, агрохімічних властивостей, біологічної активності грунту. Одним зі 
способів вирішення екологічних проблем є запровадження органічного зем-
леробства. Концепція сталого розвитку аграрного виробництва передбачає 
поєднання захисту довкілля, економічного зростання й соціального розвит-
ку, саме виробництво органічної продукції є практичною реалізацією, що 
дасть змогу отримати високу якість продовольства як важливої складової 
продовольчої безпеки.

Метою дослідження є вивчення стану органічного виробництва у світі, 
його розвиток в Україні, виявлення стримуючих чинників розвитку вироб-
ництва органічних продуктів, виділення проблемних аспектів.

Дослідження проведено у 2018–2019 рр. на дослідному полі Навчального 
виробничого центру (НВЦ) Білоцерківського національного аграрного уні-
верситету (БНАУ).

Запровадження органічного виробництва має ряд переваг, порівню-
ючи з традиційним, зокрема екологічні, економічні і соціальні аспекти. 
Економічні обумовлюють зростання прибутку та підвищення конкуренто-
здатності. Екологічні переваги сприяють збереженню навколишнього сере-
довища. Соціальні переваги базуються на забезпеченні ринку якісною та ко-
рисною продукцією, що є безпечною.

Застосування технології з використанням допоміжних продуктів в ор-
ганічному виробництві свідчить про підвищення врожайності гречки на 
1,88 т/га, порівнюючи з контрольними ділянками. 

Ключові слова: органічне виробництво, напрями сертифікації, обсяги 
виробництва, забруднення навколишнього середовища, органічна продук-
ція, гречка, допоміжні продукти.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Забруднення навколишнього при-
родного середовища є однією із гострих про-
блем як у світі, так і в Україні. Господарська 
діяльність людини завжди пов’язана зі зміною 
природних процесів та здебільшого негативно 
впливає на довкілля. Зокрема, сільськогоспо-
дарська діяльність та застосування інтенсив-

них технологій вирощування сільськогоспо-
дарських культур зумовлюють виснаження 
екосистем та втрату біологічного різноманіття.

Останнім часом нераціональне землеко-
ристування і ведення сільського господар-
ства без урахування необхідності відновлення 
грунтового покриву спричинило деградацію 
та зниження родючості грунтів, зміну їх вод-
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но-фізичних, агрохімічних властивостей, біо-
логічної активності грунту. Майже 90 % орних 
земель в Україні зазнають різного ступеня де-
градації, відповідно до даних Держкомзему 
України. Втрати органічної частини станов-
лять 0,6–1 т/га кожного року, що спричинило 
зниження вмісту гумусу. Унаслідок такі під-
ходи ведення сількогосподарської діяльності 
сприяли розвитку незворотних процесів, які 
зумовлюють екологічну кризу. Застосування 
інтенсивних технологій та розвиток екологіч-
ної загрози спонукають науковців, виробників 
до розробки альтернативних методів веден-
ня землеробства, яке покращує та відновлює 
екологічну складову. Одним зі способів вирі-
шення екологічних проблем є запровадження 
органічного землеробства. Концепція сталого 
розвитку аграрного виробництва передбачає 
поєднання захисту довкілля, економічного 
зростання й соціального розвитку, саме ви-
робництво органічної продукції є практичною 
реалізацією, що дасть змогу отримати високу 
якість продовольства як важливої складової 
продовольчої безпеки.

Дослідженню стану виробництва органіч-
ної продукції та перспектив його розвитку в 
Україні присвячено роботи таких учених як 
В.І. Артиш, В.В. Писаренко, В.М. Писарен-
ко, В.О. Шлапак, Т.О. Чайка, О.М. Рудницька, 
П.М. Скрипчук, Т.Л. Мостенська та інших.

Мета дослідження. Метою статті є дослі-
дження стану органічного виробництва у світі, 
його розвиток в Україні, виявлення стримую-
чих чинників розвитку виробництва органічних 
продуктів, виділення проблемних аспектів та 
удосконалення технології вирощування гречки 
для виробництва органічної продукції на основі 
збереження та відтворення родючості ґрунту в 
умовах Правобережного Лісостепу України.

Матеріал і методи дослідження. Закон 
України «Про основні принципи та вимоги до 
органічного виробництва, обігу та маркування 
органічної продукції» від 10 липня 2018 року 
№ 2496-VIII. Базові регулюючі стандарти та 
правила: Стандарти ЄС – Постанова Ради ЄС 
834/2007, Постанова Комісії ЄС 889/2008, По-
станова комісії ЄС 1235/2008; Національна Ор-
ганічна Програма США (NOP); японські сіль-
ськогосподарські стандарти (JAS); швейцарські 
органічні правила (SOR). Міжнародні стандар-
ти: Базові стандарти органічного виробництва 
та переробки продукції Міжнародної федера-
ції органічного сільськогосподарського руху 
(IFOAM IBS) та Стандарти Комісії з Кодек-
су Eліментаріусу (Codex Alimentarius). При-
ватні стандарти (найпоширеніші): Naturland, 
Demeter, ECOLAND (Німеччина), Bio Suisse 

(Швейцарія), Soil Association (Великобрита-
нія), KRAV (Швеція).

Дос лідження проведено у 2018–2019 рр. 
на дослідному полі Навчального виробничого 
центру (НВЦ) Білоцерківського національного 
аграрного університету (БНАУ).

Гречку вирощують у зерно-просапній сіво-
зміні за такими технологіями: 1 – контроль (ва-
ріант з мінімальними витратами на технологію 
вирощування культури); 2 – технологія, що 
вивчається, з використанням усіх можливих 
засобів органічного рослинництва (вивчення, 
використання та впровадження допоміжних 
речовин, дозволених в органічному виробни-
цтві); 3 – рекомендована інтенсивна технологія 
(широке застосування усіх засобів, необхідних 
для найкращого забезпечення культур сівозмі-
ни усіма необхідними чинниками життя).

У дослідженнях на культурі гречки було 
вивчено такі допоміжні продукти:

Гумісол – це рідке органічне добриво, отри-
мане з органічних речовин біогумусу способом 
їх перетворення каліфорнійським черв’яком 
(вермикомпостуванням) за технологією, що за-
хищена Патентом України. 

Гумат-калію – продукт переробки торфу, 
бурого вугілля чи леонардиту, з якого екстра-
говано активні речовини: азот, фосфор, калій, 
мікроелементи, а гумінові кислоти з нерозчин-
них переведено у розчинні одновалентні солі.

Усі види мікродобрив занесені до Перелі-
ку пестицидів і агрохімікатів, дозволених для 
використання в Україні, а також до Переліку 
допоміжних продуктів для використання в ор-
ганічному виробництві з врахуванням вимог 
стандарту міжнародних акредитованих органів 
сертифікації з органічного виробництва та пе-
реробки, що є еквівалентним регламентам ЄС 
№ 834/2007 та № 889/2008.

Результати дослідження та обговорен-
ня. Проблеми екологічно чистого довкілля 
та здорового способу життя є надзвичайно 
важливими для суспільства. Сільськогоспо-
дарські екосистеми щорічно руйнуються 
внаслідок технологічних заходів – хімічних, 
механічних, біологічних. Зовнішні еколо-
гічні чинники, включаючи структуру агро-
ландшафту, зокрема польові захисні пояси 
лісосмуг та екотони між ними, також мають 
певний вплив [8]. Зважаючи на погіршення 
екологічних показників, деградація грунто-
вих покривів зумовлює потребу застосування 
біологізації виробництва, і, зокрема, впрова-
дження системи органічного землеробства, 
яка більше відповідає інтересам суспільства 
та не порушує біологічної рівноваги в земле-
робстві.
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Переваги органічного сільського госпо-
дарства полягають в економічному зростанні, 
захисті НПС, якості та безпеці продуктів хар-
чування. Органічне землеробство зменшує 
використання агрохімічних засобів захисту 
завдяки поєднанню традиційних і сучасних 
технологій для боротьби зі шкідниками та хво-
робами, покращує властивості ґрунту, захищає 
водні ресурси від забруднення, мінімізує чин-
ники, які безпосередньо впливають на зміну 
клімату, підтримує різноманіття мікрофлори 
ґрунту та підвищує врожайність. Запроваджен-
ня сівозмін, використання посадкового матері-
алу і порід, що адаптовані до місцевих умов, 
відновлення та розширення функціонального 
біорізноманіття сприяють подальшому зміц-
ненню екологічної рівноваги. 

У результаті наукових досліджень відміче-
но [5, 6], що запровадження органічного ви-
робництва має ряд переваг проти традиційно-
го, зокрема екологічні, економічні і соціальні 
аспекти. Економічні обумовлюють зростання 
прибутку та підвищення конкурентоздатності. 
Екологічні переваги сприяють збереженню 
навколишнього середовища. Соціальні пере-
ваги базуються на забезпеченні ринку якісною 
та корисною продукцією, що є безпечною.

Виникнення першого органічного руху при-
падає на 40-і роки минулого сторіччя у Вели-
кобританії, тоді вперше було застосовано ви-
значення  «органічний» в науковій праці Єви 
Бальфур «Жива земля», у якій автор порівнює 
органічні і традиційні методи ведення сільсько-
го господарства. Середина ХIХ сторіччя харак-
теризується стрімким розвитком «органічного» 
руху, було засновано велику кількість громад-
ських організацій, які контролювали виробників 
та процеси виробництва продуктів харчування. 
Найбільшою та найвагомішою організацією у 
світі є Міжнародна Федерація Органічного Руху 
(IFOAM), яка заснована в 1972 році.

У світі органічним виробництвом займа-
ються в 172 країнах світу, із яких в Азії – 40 %,
Африці – 26, Латинській Америці – 17, 
Європі – 15, Північній Америці – 1, Океанії – 
1 % [4, 13, 15]. За ведення органічного вироб-
ництва  перебуває приблизно 1 % світової пло-
щі сільськогосподарських угідь, а в країнах 
Євросоюзу – приблизно 3 % сільськогосподар-
ських угідь. Лідером з виробництва органіч-
ної продукції є Австралія – понад 900 млн га
сільськогосподарських земель, що використо-
вують для вирощування за технологіями, 
адаптованими до органічного землеробства, 
також попереду Аргентина і Китай.

Відповідно до сприятливих природно-клі-
матичних умов, українські сільгоспвиробни-

ки мають змогу відмовитися від індустріалі-
зованих методів виробництва та запровадити 
органічні підходи до ведення землеробства, 
без застосування пестицидів і генно-модифі-
кованих організмів. Слід розуміти, що ГМО 
можуть бути не лише у рослинах та продук-
ції, а й у допоміжних продуктах. Територія та 
земельний ресурс України є найбільшими у 
Європі – загалом більше 41 млн га угідь сіль-
ськогосподарського призначення.

Органічний рух в Україні розпочався на-
прикінці ХХ сторіччя (перше органічне під-
приємство з’явилося вже в 1970 році в Пол-
тавській області), однак відчутним став у 
2005 році. Нині Україна активно займає свою 
позицію на міжнародному ринку органічної 
продукції, розширюючи площі під виробни-
цтвом сільськогосподарської продукції, пере-
робкою продукції, трейдерською діяльністю 
та експортом [5, 14, 16].

Відповідно до інформації Офісу підтрим-
ки реформ при Мінагрополітики у 2017 році в 
нашій державі сертифікованих операторів, що 
займаються виробництвом органічнох про-
дукції, налічували 529, з них 375 – сільсько-
господарські виробники органічної продукції, 
які пройшли перехідний період [4]. За останні 
п'ять років загальна площа під органікою  в 
Україні зросла у 1,5 раза. Станом на 2017 рік 
загальна площа сертифікованих органічних 
сільськогосподарських земель становила 
420 тис. га. За загальною площею сільсько-
господарських земель, що внаслідок серти-
фікаційного процесу набули статусу «орга-
нічні», Україна займає 11 місце серед країн 
Європи та 20 у світі. У східноєвропейському 
регіоні щодо обсягів сертифікованої площі 
органічної ріллі Україна посідає одне з про-
відних місць. Дикороси також є одним з пер-
спективних напрямів ведення органічного ви-
робництва, в Україні сертифіковано 570 тис. га 
дикоросів станом на 2017 рік. Майже полови-
на сільськогосподарських угідь України, сер-
тифікованих відповідно до вимог органічного 
виробництва, зайняті під вирощуванням таких 
культур: зернові – 45,4 %, олійні – 18 % і бобо-
ві – 5,3 %. Слід відмітити що овочеві культури 
займають 1,6 % (10 місце) та фрукти – 0,7 % 
[5, 9]. Доволі стрімко почав розвиватися на-
прям виробництва органічних ягід в Україні, а 
саме вирощуваня малини, лохини, ожини.

Територіально за виробництвом органіч-
ної продукції лідирують Київська, Одеська, 
Херсонська, Житомирська, Львівська, Хмель-
ницька, Вінницька та Полтавська області 
[1, 12]. Оператори, що сертифікують свою 
діяльність, запроваджують її на площах до 
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10 га, як і в більшості країн Європи, до кіль-
кох тисяч гектарів орних земель. Продовжу-
ється зростання числа дрібних органічних 
господарств, значна частина яких спеціалізу-
ється на вирощуванні плодоовочевої та ягід-
ної продукції.

Україна є потужним постачальником орга-
нічної продукції. Споживчий попит на орга-
нічну продукцію переважно зосереджений в 
економічно розвинутих країнах, оскільки така 
продукція є дорожчою, ніж звичайна, врахо-
вуючи вищу собівартість її виробництва та 
переробки [3, 17].

З усього обсягу продажів органіки 90 % 
припадають на експорт і лише 10 % – на вну-
трішній ринок. Обсяги експортованої продук-
ції постійно збільшуються, і станом на 2017 
рік сягнули 99 млн євро. Найбільше спожива-
ють органічну продукцію вирощену в Україні 
у таких країнах: Швейцарія, Австралія, Італія, 
Болгарія, Нідерланди, Німеччина, Чехія, Ве-
лика Британія, Австрія, Польща, США, Бель-
гія, Угорщина, Канада, деякі країни Азії. Ви-
соким попитом українські органічні продукти 
користуються в Америці та країнах Азії, що 
займають приблизно 4 млн євро із загального 
експорту. Продуктами для експорту, що мають 
високий попит, є: дикороси (ягоди, гриби, го-
ріхи), зернові, бобові, олійні, ягоди, фрукти, 
експортують також макуху соняшнику. Зага-
лом українську органіку купують більше 40 
країн світу.

Надалі попит на органічну продукцію у 
світі зростатиме з розвитком економіки країн, 
підвищенням рівня освіти да доходів населен-
ня, орієнтуючись на оцінку Продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН [10, 
16, 19]. Однак серед населення України попит 
на органічні продукти значно нижчий проти 
країн ЄС.

Обсяг внутрішнього ринку органічних 
продуктів у 2017 році в Україні становив 29,4 
млн євро, а споживання на душу населення – 
лише 0,68 євро. Для порівняння, житель Єв-
ропи споживає таких продуктів на 40,8 євро в 
рік, водночас у країнах  ЄС на душу населення 
припадає 60,5 євро. Україна займає 25 місце 
в Європі відповідно до обсягу внутрішнього 
ринку органічних продуктів. Основними ка-
тегоріями сертифікації органічної продукції, 
яку виробляють та споживають в Україні, є 
рослинництво: фрукти, овочі, зернові культу-
ри, тваринництво: м'ясо та молочні продукти, 
переробка: крупи та хлібобулочні вироби. 

У розвитку органічного виробництва в 
Україні існує ряд стримуючих чинників, які 
гальмують подальший розвиток цього сегмен-

та аграрного сектора: недосконалий науковий 
супровід щодо органічного сектору, перева-
жання експорту органічної сировини, низь-
кий рівень обізнаності населення і виробників 
щодо специфіки органічної продукції, відсут-
ність державної фінансової підтримки, відсут-
ність ефективної системи державного контро-
лю з боку держави за виробництвом та якістю 
продукції, що спричиняє недобросовісну кон-
куренцію серед виробників і продавців, відсут-
ність системи ефективного захисту прав спо-
живачів та працюючої системи санкцій щодо 
недобросовісного вирощування сільськогоспо-
дарської продукції та підробок [2, 18, 20].

За даними досліджень урожайність гречки 
коливалася в межах 0,92–3,5 т/га. Найнижчі 
показники зафікосовано на контрольних варі-
антах (варіант з мінімальними витратами на 
технологію вирощування культури) – 0,92 т/га, 
за застосування технології, що передбачає 
використання допоміжних продуктів, доз-
волених в органічному виробництві, рівень 
урожайності зріс на 1,88 т/га. Максимальну 
врожійність отримали за застосування інтен-
сивної технології – 3,50 т/га (рис. 1).

Характеризуючи врожайність культури 
за застосування технології з використанням 
допоміжних продуктів дозволених в орга-
нічному виробництві, слід відмітити, що ці 
препарати вносили три рази за вегетацію з ін-
тервалом 10–15 діб. За цих умов урожайність 
коливалася в межах 0,92–2,9 т/га. Макси-
мальний рівень урожайності отримали за за-
стосування гумату калію з мікроелементами 
2,9 т/га (рис. 2). 

Щодо економічної ефективності вирощу-
вання культури слід відмітити, що найнижчі 
показники умовно чистого прибутку було отри-
мано за застосування звичайної технології ви-
рощування культури (контроль) – 6500 грн/га, 
застосування органічної технології зумовило 
підвищення показника на 43 %. 

Під час запровадження органічного зем-
леробства важливим є вибір земельної ділян-
ки, оскільки від цього залежить відповідність 
вимогам отриманої продукції. Відповідно до 
висновків наукових установ, науково-дослід-
них інститутів та Державної інспекції сіль-
ського господарства України, потрібно про-
водити оцінювання придатності земель для 
запровадження органічного виробництва від-
повідно до законодавства. Формування ринку 
органічних продуктів – це складний багато-
функціональний процес, який потребує вре-
гулювання національного законодавства в цій 
сфері для широкого впровадження органіки 
на території України.
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Висновки. Характеризуючи природно-клі-
матичний і ресурсний потенціал нашої дер-
жави, слід відмітити, що Україна має змогу 
зайняти провідну нішу серед виробників сіль-
ськогосподарської органічної продукції. Про-
дукти, що виготовлено відповідно до вимог 
органічного виробництва, є популярними як у 
європейських країнах, так і на внутрішньому 
ринку. Для подальшого розвитку органічно-

го виробництва в Україні необхідно збільши-
ти площі через використання не забруднених 
хімічними речовинами угідь, створити умови 
для стимулювання сільськогосподарських ви-
робників, відпрацювати систему державної 
сертифікації органічної продукції, забезпечити 
державний контроль за якістю органічного ви-
робництва, сприяти підвищенню конкуренто-
спроможності вітчизняної органічної продук-

Рис. 1. Урожайність гречки за різних технологій вирощування,

т/га, середнє за 2018–2019 рр.

Рис. 2. Зміна врожайності гречки залежно від біопрепаратів,

т/га, середнє за 2018–2019 рр.
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ції на міжнародному та внутрішньому ринках, 
необхідно поширювати іноземний та вітчизня-
ний досвід ведення органічного виробництва, 
рекламувати вживання органічної продукції, 
створювати розгалужену мережу для її збуту 
на внутрішньому і зовнішньому ринках. Ці за-
ходи сприятимуть подальшому розвитку орга-
нічного виробництва в Україні.

Застосування технології з використанням 
допоміжних продуктів в органічному вироб-
ництві свідчить про підвищення врожайності 
гречки на 1,88 т/га проти контрольних ділянок. 
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Состояние и производство органической продук-
ции в Украине. Выращивание гречихи при примене-
нии биопрепаратов

Малинка Л.В., Шишкина К.И., Дидур И.М., Езер-
ковская Л.В., Караульная В.М., Карпук Л.М., Павли-
ченко А.А., Козак Л.А.

В последнее время нерациональное землепользова-
ние и ведение сельского хозяйства без учета необходи-
мости восстановления почвенного покрова привело к 
деградации и снижению плодородия почв, изменению их 
водно-физических, агрохимических свойств, биологиче-
ской активности почвы. Одним из способов решения эко-
логических проблем является внедрение органического 
земледелия. Концепция устойчивого развития аграрного 
производства предполагает сочетание защиты окружаю-
щей среды, экономического роста и социального разви-
тия, само производство органической продукции явля-
ется практической реализацией, что позволит получить 
высокое качество продовольствия как важной составляю-
щей продовольственной безопасности.

Целью исследования является изучение состояния 
органического производства в мире, его развитие в Укра-
ине, выявление сдерживающих факторов развития произ-
водства органических продуктов, выделение проблемных 
аспектов.

Исследование проведено в 2018–2019 гг. на опытном 
поле Учебного производственного центра (УПЦ) Белоцер-
ковского национального аграрного университета (БНАУ).

Введение органического производства имеет ряд 
преимуществ по сравнению с традиционным, в частно-
сти экологические, экономические и социальные аспек-
ты. Экономические обусловливают рост прибыли и 
повышение конкурентоспособности. Экологические пре-
имущества способствуют сохранению окружающей сре-
ды. Социальные преимущества базируются на обеспече-
нии рынка качественной и полезной продукцией, которая 
является безопасной.
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Применение технологии с использованием вспо-
могательных продуктов в органическом производстве 
свидетельствует о повышении урожайности гречихи на 
1,88 т / га по сравнению с контрольными участками.

Ключевые слова: органическое производство, на-
правления сертификации, объемы производства, загряз-
нения окружающей среды, органическая продукция, гре-
чиха, вспомогательные продукты.

Organic products condition and production in Ukraine. 
Growing buckwheat with the use of biopreparations

Malinka L., Shyshkina K., Didur I., Ezerkovska L., 
Karaulna V., Karpuk L., Pavlichenko A., Kozak L.

Recently, irrational land use and farming that that does 
not take into account the need to restore soil cover has led 
to soil degradation and reduced fertility, changes in water, 
physical and agrochemical properties as well as  in biological 
activity of the soil. Introducing  organic farming is the way 
to solve environmental problems. The concept of sustainable 
development of agricultural production provides a combina-
tion of environmental protection, economic growth and social 
development and organic production is a practical solution 
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that allows to obtain high quality food as an important com-
ponent of food security.

The purpose of research is to study the state of organic 
production in the world, its development in Ukraine, to iden-
tify constraints on the development of organic production, to 
identify its problem issues.

The study was conducted in 2018–2019 in the research 
fi eld of the Training Production Center (TPC) of Bila Tserkva 
National Agrarian University (BNAU).

The introduction of organic production has a number of 
advantages over the traditional one, including environmen-
tal, economic and social aspects. Economic advantages imply 
increased profi ts and competitiveness. Environmental bene-
fi ts contribute to the preservation of the environment. Social 
benefi ts are based on providing the market with high-quality 
useful safe products. 

Applying the technology with the use of auxiliary prod-
ucts in organic production indicates an increase in buckwheat 
yield by 1.88 t/ha compared to the control plots.

Key words: organic production, directions of certifi ca-
tion, production volumes, environmental pollution, organic 
products, buckwheat, auxiliary products.


