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Протягом останніх років світовий рух органічного виробництва 

стрімко набуває поширення. В Україні його розвитком займаються 

Федерація органічного руху України, Асоціація ―Чиста Флора‖, 

Об'єднання ―Полтава-органік‖, Міжнародна Громадська Асоціація 

учасників біовиробництва ―БІОЛан Україна‖, Клуб органічного 

землеробства та багато інших організацій. Прийнято Закон України 

―Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції 

та сировини‖, який набрав чинності на початку січня 2014 року. 

Основним рушієм будь-якого ринку є попит. Саме тому 

туристичний сектор може відігравати важливу роль у розвитку 

органічного ринку в Україні. Адже він може збільшити попит на 

органічні продукти харчування, запропонувавши такі продукти своїм 

відвідувачам. З іншого боку, багато туристів вже знайомі з органічним 

харчуванням і самі спонукають туристичний сектор розширювати 

асортимент. 

http://organic.com.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%86%D0%9E%D0%9B%D0%B0%D0%BD
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Перспективним рішенням для аграріїв-виробників органічної 

продукції може стати агротуризм. Дана туристична пропозиція вперше 

була сформована у великих індустріальних країнах для міських 

жителів, які не мали родинних зв'язків у селах, але бажали відпочити 

там. Таким людям пропонували орендувати на літній період будинки у 

привабливих селах поблизу міст, де була можливість харчуватися 

екологічно чистими продуктами. Цим шляхом свого часу пішли 

розвинені країни Європи – і не прогадали. Сьогодні споживачі 

обирають агротуризм за екологічну безпеку, оскільки саме на екофермі 

існує можливість відслідковувати весь процес виробництва органічної 

продукції. 

На хвилі агротуризму вдосконалюються не тільки ферми, але і 

ринок органічних продуктів. Якісне харчування натуральними, 

свіжими органічними продуктами – це сильна сторона і конкурентна 

перевага агротуристичного підприємства. В даному контексті 

корисним для України може бути досвід європейських 

агротуристичних підприємств, що підтримують органічне 

виробництво (табл.1). 

Загалом агротуризм сьогодні підтримують 33 країни світу, 

об‘єднані рухом WWOOF (World Wide – можливості на органічних 

фермах). Це набір міжнародних програм, що дозволяють поєднати 

туризм з роботою в органічному сільському господарстві. Суть таких 

програм полягає в обміні праці на житло і харчування. Добровільний 

працівник працює на фермі 4-6 годин на день, в обмін на що фермер-

господар надає йому житло та харчування. При цьому ні фермер, ні 

доброволець не платять один одному. 

Основою розвитку агротуризму слугують ті ж принципи, на 

яких базується безпосередньо органічне виробництво. Відповідні 

принципи були прийняті в 2005 році Генеральною Асамблеєю IFOAM 

в Аделаїді (Австралія) з метою спонукання розвитку органічного руху 

та регулювання усієї різноманітності його програм і стандартів (рис.1). 

Слід констатувати, що наразі відсоток господарств, які 

займаються екологічним виробництвом, є не досить високим як в 

Європі, так і в Америці. Тобто існує певна ніша, яка може бути 

заповнена агропідприємствами, здатними ефективно поєднувати нові 

технології з біологічним землеробством в умовах світової 

продовольчої кризи [1; 2]. Зважаючи на це, в України є серйозна 

перспектива стати європейським центром розвитку ринку екопродукціі 

і екопослуг.  

Таким чином, використання органічних продуктів місцевого 

виробництва у харчуванні туристів є перспективним не тільки з точки 
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зору розвитку місцевого ринку, але і популяризації даних продуктів 

серед всього населення України і країн ближнього зарубіжжя. 

 

Таблиця 1 

Європейський досвід агротуристичних підприємств  

у популяризації органічної продукції [3] 
Країна Особливості 

Італія  винно-гастрономічні маршрути; 

 догляд за виноградною лозою, збирання винограду, 

виготовлення вина; 

 долучення до виготовлення домашніх макаронів; 

 збирання оливок і виготовлення оливкової олії; 

 оздоровчі й косметичні програми так званих beaty-farm — 

«ферм краси»; 

  випікання сільського хліба, участь у сироварному 

виробництві; 

 вирощування жаб (П'ємонт); 

 вирощування виноградних равликів (Ломбардія); 

 виготовлення трюфелів (Умбрія). 

Франція  вирощування винограду, участь у виготовленні вина, майстер-

класи з віджимання винограду ногами (долина Луари і провінція 

Бордо); 

 участь у процесі вирощування та збирання продукції з 

лавандових полів (Прованс); 

 приготування косметичних засобів по догляду за тілом та 

обличчям, натуральних засобів для фарбування волосся, мила 

ручної роботи з травами; 

 заготівля трав, квітів, овочів та виготовлення прянощів і 

приправ. 

Австрія  безпосередня участь туристів у вигоні худоби на альпійські 

луки; 

 збирання альпійських трав; 

  виготовлення молокопродуктів; 

 збирання лісових ягід. 

Фінлян-

дія 
 риболовля, приготування форелі на вогні; 

 збирання лісових ягід і виготовлення з них соків і варення; 

 заготівля кормів для коней, овець, оленів та ін. 

Болгарія  знайомство з автентичними методами ведення господарства: 

жнива вручну, доїння кіз і овець; 

 виробництво бринзи і сиру, закваска молока; 

 виготовлення трояндової олії. 
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Рис.1. Принципи органічного виробництва [4] 

На шляху розвитку цього процесу необхідно: 

 здійснити законодавче регулювання галузі, що допоможе 

сертифікувати технології як «органічні»;  

 сформувати єдиний понятійний апарат з основ ведення 

органічного сільськогосподарського виробництва; 

 вести активні переговори з фермерами про перехід на 

органічне сільське господарство; 

 здійснити державну підтримку цієї сфери. 
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