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Органічне виробництво бере свій початок з першої половини 
ХХ-го сторіччя на фоні розвитку біохімії, хімічних добрив та 
інженерії. За останні роки сільське господарство стало стрімко 
змінюватись з «традиційного» на «промислове» і ГМО виробництво. 
На фоні таких технологічних змін у виробництві сільсько
господарської продукції, в суспільстві з’явився попит на здорове 
харчування [1].

Реалізація напрямів розвитку органічного виробництва в 
Україні передбачає розробку і забезпечення виконання низки 
законодавчих та нормативно-правових актів у галузі органічного 
землеробства щодо: гранично допустимих рівнів забруднення грунтів; 
якісного стану ґрунтів; оптимального співвідношення земельних угідь; 
показників деградації земель та грунтів. Крім того, підлягають 
розробленню нормативні документи із стандартизації органічного 
землеробства, зокрема: організаційно-методичні, у яких визначаються 
терміни, поняття класифікації тощо; технічні, у яких визначаються 
умови надання послуг, передбачених веденням органічного 
землеробства; технологічні, якими регламентуються процеси 
виробництва органічної сільськогосподарської продукції тощо.

Органічне виробництво спрямоване на забезпечення споживача 
безпечною та якісною харчовою продукцією, що має особливе 
маркування на полиці та чітко відрізняється від неорганічних 
продуктів харчування; а також передбачає виконання всіх 
обов’язкових норм, правил та процедур, вимог до якості та безпечності 
виробництва сільськогосподарської продукції й продуктів харчування, 
що передбачені чинним законодавством України. Воно є додатковою
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перевагою для виробників, споживачів та довкілля. Водночас, 
застосування методів органічного господарювання вимагає 
дотримання спеціальних стандартів органічного виробництва та 
постійного, як правило щорічного, підтвердження органічного статусу 
виробництва та його сертифікацію. Тільки наявність сертифікату про 
відповідність стандартам органічного виробництва дає право називати 
продукцію «органічною».

В нашій державі діє 19 уповноважених органів, що можуть 
здійснювати сертифікацію і контроль органічних операторів у 
відповідності до правил, встановлених в ЄС, для визначених видів 
продукції. Зокрема, український орган сертифікації Органік Стандарт, 
який має право повноваження сертифікувати всі види продукції як 
органічні на території України та надавати експортні сертифікати за 
винятком вина й продукції перехідного періоду.

Українські органічні оператори також часто сертифіковані 
відповідно до Національної органічної програми СІНА (NOP). Інші 
органічні стандарти, які використовують в Україні: Віо Suisse (Біо 
Свісс, Швейцарія), Bioland (Біоланд, Німеччина), Naturland 
(Натурланд, Німеччина), COR (Канада), Soil Association (Велика 
Британія) та KRAV (Швеція). Таким чином, різні держави світу, 
піклуючись про здоров’я та благополуччя населення почали розвивати 
державну політику в цій сфері, шляхом заохочення малих форм 
підприємництва, що напряму вплинуло на зайнятість населення на 
місцях та розвиток сільських територій.

Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 
року та планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженими 
розпорядженням Кабінету Міністрів України № 275-р від 3 квітня 2017 
р. передбачено необхідність забезпечення належного функціонування 
ринку органічної продукції, прозорих умов ведення господарської 
діяльності у сфері виробництва та обігу органічних продуктів. 
Встановлено, що цьому значною мірою сприятиме прийняття Закону 
України “Про основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції" та 
опрацювання відповідних проектів нормативно-правових актів 
спрямованих на його виконання [2]. Такими підзаконними актами у 
першу чергу є: порядок здійснення державного нагляду (контролю) за 
діяльністю суб’єктів ринку органічної продукції (у тому числі 
планових та позапланових заходів); порядок сертифікації органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції (у тому числі 
видачі сертифіката, його дубліката); порядок ведення Реєстру
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операторів, Реєстру органів сертифікації та Реєстру органічного 
насіння (Постанова КМУ № 505 від 08.08.2016 р.).

Крім того, з метою нормативно-правового забезпечення 
органічного виробництва, Кабінетом Міністрів України прийнято 
постанову «Про затвердження Детальних правил виробництва 
органічної продукції (сировини) рослинного походження» № 587 від 
31 серпня 2016 року, якою встановлено вимоги до виробників 
органічної продукції, що займаються рослинництвом, а саме до 
сівозмін, обробітку грунту, удобрення сільськогосподарських культур, 
відбору насіння та садивного матеріалу, захисту рослин тощо [3].

На сьогодні правові та економічні основи виробництва й обігу 
органічної сільськогосподарської продукції регулюються Законом 
України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини" № 425-УІІ від 03.09.2013 р. [4]. Однак 
положення чинного Закону України «Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції та сировини», не 
забезпечують належного функціонування її ринку.

Тому виникла об’єктивна необхідність в удосконаленні 
правових засад регулювання виробництва, обігу та маркування 
органічної продукції, що й зумовило прийняття Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та 
маркування органічної продукції» (№ 2496-УІІІ від 10.07.2018 р.) [2]. 
Даний Закон враховує вимоги Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 
стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів 
й Регламенту Комісії (ЄС) № 889/2008 «Детальні правила щодо 
органічного виробництва, маркування і контролю для впровадження 
Постанови Ради (ЄС)» та спрямований на забезпечення належного 
функціонування ринку органічної продукції й сировини шляхом 
удосконалення вимог до виробництва, маркування та обігу органічної 
продукції, кардинальної зміни правил сертифікації органічного 
виробництва та посилення вимог до сертифікаційних органів й 
інспекторів. Разом з тим, в ньому викладні конкретні норми, 
спрямовані на посилення відповідальності суб’єктів господарювання 
та контролюючих органів за порушення законодавства у цій сфері.

Вагомим зрушенням у сфері державного регулювання 
органічного сільського господарства стало прийняття Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
надання підтримки фермерським господарствам» № 609 від
8.09.2016 р., у результаті чого фермерські господарства, що прийняли 
рішення виробляти органічну продукцію або уже сертифіковані за
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органічними стандартами мають змогу отримати державну підтримку 
[5]. Ще одним документом, що акцентує увагу на органічному секторі, 
є Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р., 
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України за №806-р. В 
стратегії серед пріоритетних напрямів досягнення стратегічних цілей 
вказано і забезпечення продовольчої безпеки держави шляхом 
сприяння розвитку органічного землеробства, насамперед в особистих 
селянських і середніх господарствах. Органічне сільськогосподарське 
виробництво повинно відповідати певним стандартам до виробничих 
процесів, які спрямовані на підтримку оптимального стану екосистеми 
на соціальному, екологічному та економічному рівнях. Нині в Україні 
органічне виробництво визнано одним із пріоритетних напрямів 
розвитку аграрного сектору.

За останні десять років площа органічних земель в Україні 
збільшилася майже вдвічі -  з 242 тис. га до 421 тис. га -  це 11-й 
показник в Європі. Офіційні статистичні огляди ІБОАМ 
підтверджують, що якщо в 2002 р. в Україні було зареєстровано 31 
господарство, що отримало статус “органічного”, то в 2017 р. 
нараховувалось вже 375 сільськогосподарських виробників органічної 
продукції. Більшість українських органічних господарств розташовані 
в Одеській, Херсонській, Київській, Полтавській, Вінницькій, 
Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Житомирській областях. 
Українські сертифіковані органічні господарства -  різного розміру -  
від кількох гектарів, як і в більшості країн Європи, до декількох тисяч 
гектарів ріллі.

Найбільше серед органічної продукції ми вирощуємо 
зернові культури (48,1 %), займаючи 7-ме місце серед країн-виробників 
органічних зернових. Понад 16 % займають олійні -  5-те місце у 
світі; 4,6 % займають бобові -7-ме місце. Під овочами
зайняті 2 % угідь -  10-те місце, а під фруктами -  0,6 %. Проте набирає 
популярності вирощування нішевих культур, зокрема ягід. Очікується, 
що виробництво органічної продукції в Україні збільшуватиметься й 
далі, оскільки європейські потужності не здатні задовольнити місцевий 
попит на неї. Україна постійно збільшує площу органічних земель [6, 7].

За даними Федерації органічного руху, у 2017 році обсяг 
внутрішнього ринку органічного продовольства становив 29,4 млн 
євро, у 2016-му -  21,2 млн євро. Для порівняння у 2005 році на 
внутрішньому ринку було продано органічної продукції всього на 
200 000 євро.

У 2017 році споживчий ринок органічних продуктів в Україні 
склав 29,4 млн. євро, а споживання на душу населення -  0,68 євро (для
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порівняння: пересічний європеєць витрачає на органічні продукти 40,8 
євро в рік, а мешканець ЄС -  60,5 євро). Сьогодні внутрішній 
споживчий ринок органічних продуктів в Україні продовжує 
розширюватись через основні мережі супермаркетів, які дедалі 
активніше розвивають привабливу та іміджеву лінійку органічних 
продуктів. Основними видами органічної продукції, яка виробляється 
та споживається в Україні є фрукти, овочі, зернові культури, м'ясо та 
молочні продукти, крупи та хлібобулочні вироби. В асортименті 
органічної продукції більше 100 товарів українського виробництва. За 
оцінками експертів темпи росту вітчизняного органічного виробництва 
в 5,5 рази вище, ніж в країнах Європи, та 4,9 рази, ніж у світі. Обсяг 
експорту у 2017 році сягнув 99 млн. євро. Найбільшими країнами- 
споживачами української «органіки» є Нідерланди, Німеччина, Велика 
Британія, Італія, Австрія, Польща, Швейцарія, Бельгія, Чехія, Болгарія, 
Угорщина, США, Канада, Австралія та деякі країни Азії. Основними 
експортним продуктами є зернові, олійні, бобові, ягоди, фрукти та 
дикороси. Також експортуються макуха соняшника, борошно, олія 
соняшникова, шрот соняшниковий, яблучний концентрат, горіхи та 
березовий сік [6, 7].

Якщо на експорт здебільшого йде продукція рослинництва, 
дикороси і мед, то в Україні продаються органічні молокопродукти, 
м’ясо і плодоовочева продукція. Тому більш правильним буде 
твердження, що органічне виробництво з’явилося і розвивається у 
країні під впливом попиту на продукцію органічного сільського 
господарства з боку ринків країн ЄС.
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При тривалому зберіганні овочів, плодів та ягід, що не 
підлягають термічній обробці та сушці, відбуваються певні зміни, що 
впливають на їх споживчі якості, а також на їх облікову вагу. І якщо 
перший чинник -  справа смаку, то другий -  матеріальної 
відповідальності з серйозними наслідками, в деяких випадках -  не 
тільки адміністративними. З позиції синергетики зміна маси в часі 
овочів, фруктів та ягід -  це нерівновісний процес. Існує градієнт 
концентрації складових всередині овочу та в навколишньому 
середовищі. Саме цей градієнт спонукає систему до рівноваги, тобто 
до зменшення наявного градієнту. В більшості випадків, при 
дотриманні технологій зберігання, наявність даного градієнту і його 
знак направлені на зменшення маси овочів, фруктів і ягід в часі. Даний 
процес характерний і для нетравмованих, і для травмованих плодів, 
однак швидкість його суттєво залежить від ступеню травмування. В 
той же час травмування бульб картоплі в процесі збирання врожаю, 
транспортування та підготовки до зберігання технологічно пов’язано з 
травмуванням. Будь-яка технологія має мінімізувати долю 
травмованих бульб, але уникнути цього явища на даний час і в 
майбутньому мабуть не вдасться позбутися. Більше того, зростання 
вимого до збільшення продуктивності машин так чи інакше веде до 
зростання швидкостей і прискорень робочих органів с/г машин, а 
значить -  і до зростання ймовірності травмування [1-3].

Відсоток травмованих бульб, що закладаються на зберігання, 
має бути мінімальний, має виявлятися при сортуванні, однак повністю
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