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ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПОРТУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ДО КАНАДИ

Т. В. Усюк, к.е.н.,
К. А. Разумна

Житомирський національний агроекологічний університет

Сучасний розвиток міжнародної торгівлі є ключовою 
детермінантою формування стійких економічних відносин між 
країнами, сприяє диверсифікації виробництва та споживанню 
продукції, посиленню її конкурентних переваг, підвищенню якості 
тощо. Структурні зрушення, які відбулися в світовій економіці, 
зумовили зміну кон’юнктури ринку ресурсів не лише в кількісних, але 
й якісних параметрах; загострення конкуренції та коливання цін; зміну 
попиту та пропозиції на глобальному ринку продовольства. 
Провідними виробниками аграрної продукції протягом тривалого 
періоду залишаються СІЛА, Канада, Індія, Китай та Бразилія. Провідні 
позиції у світовому експорті олійних та зернових культур займає й 
Україна, яка співпрацює з більше ніж 185 державами світу, 
експортуючи при цьому близько 25 % виробленої аграрної продукції. 
Споживачами вітчизняної продукції є країни Азії (Індія, Іран,
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Туреччина), країни-члени ЄС (Іспанія, Нідерланди, Італія), СІНА, 
Канада та країни Африки (Лівія, Єгипет та Туніс).

Канада є один із найважливіших світових виробників та 
експортерів сільськогосподарської і харчової продукції. Умовою 
успішного розвитку зовнішньої торгівлі є, насамперед, канадська 
система управління поставками в агропромисловому комплексі, 
важливим складником якої є підсистема фермерських і тарифних квот 
з можливістю їх обміну на внутрішньому ринку [1]. У сільському 
господарстві Канади переважає зерновий напрям, зокрема 
вирощування бавовни, цукрового буряка і тростини, сої та тютюну. У 
світовому виробництві пшениці частка Канади становить 3,6 % [2]. 
Навіть не зважаючи на те, що країна є світовим аграрним виробником, 
все одно імпортує значну кількість продукції (табл. 1), зважаючи на 
територіальну близькість основним постачальником якої є СІНА та 
Мексика.

Укладенням Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та 
Канадою (Canada-Ukraine Free Trade Agrée ment (CUFTA), яка набула 
чинності з 1 серпня 2017 р., визначено умови тарифної лібералізації, 
положення про правила визначення походження, конкурентну 
політику, публічні закупівлі, санітарні та фітосанітарні заходи, 
технічні бар’єри в торгівлі тощо, яка набула чинності 01.08.2017 р. 
було визначено відміну ввізних мит на експорт 98 % українських 
товарів до Канади. У рамках співробітництва з боку України було 
відмінено тарифи на 72 % канадських товарів [3].

Табл. 1. Обсяги імпорту продукції до Канади за УКТЗЕД 01-24, 2018 р.

Групи за УКТЗЕД

Обсяг 
імпорту, 
тис. дол. 

США

%  ВІД

загального
обсягу

імпорту

Основні країни 
експортери

22 “Алкогольні і безалкогольні 
напої та оцет” 5056462 17,6 СІЛА, Франція, 

Італія
08 “їстівні плоди та горіхи; 
шкірки цитрусових або динь” 4787507 16,7 СІЛА, Мексика, 

Чилі
07 “Овочі та деякі їстівні 
коренеплоди і бульби” 3136491 10,9 СІЛА, Мексика, 

Китай
19 “Готові продукти із зерна 
зернових культур, борошна, 
крохмалю або молока; борошняні 
кондитерські вироби”

3029121 10,5 США, Італія, 
Мексика

21 “Різні харчові продукти” 2858268 10,0 СЛІА, Китай, 
Німеччина

20 “Продукти переробки овочів, 
плодів або інших частин рослин” 2399328 8,4 США, Франція, 

Італія
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03 “Риба і ракоподібні, молюски 
та інші водяні безхребетні” 2219900 7,7 СІЛА, Китай, 

В’єтнам

02 “М’ясо та їстівні субпродукти” 1925411 6,7 СІЛА, Австралія, 
Нова Зеландія

23 “Залишки і відходи харчової 
промисловості; готові корми для 
тварин”

1712507 6,0 СІНА, Китай, Індія

09 “Кава, чай, мате, або 
парагвайський чай, і прянощі” 1591334 5,5 США, Колумбія, 

Бразилія
Разом 28716329 100,0 -

Джерело: побудовано на основі [4].

Аналізуючи підсумки 2016-2018 рр. у співробітництві Канади та 
України загальний товарообіг продукції склав 60374 тис. дол. СІЛА 
(табл. 2). Основними видами продукції, яку імпортує Україна з Канади 
у 2018 р. були група 03 “Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні 
безхребетні” - 78,5 % від загального обсягу імпорту, група 23 
“Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин” 
- 8,5%, група 02 “М’ясо та їстівні субпродукти” -  4,6%.

Табл. 2. Характеристика експортно-імпортних операцій між Україною 
_______та Канадою щодо продукції груп 01-24, тис, дол. США_______

Показник Рік 2018 р. до 2016
р., %2016 2017 2018

Експорт 33335 11361 9991 30,0
Імпорт 36877 28174 50383 у 1,4 рази
ЗТО 70212 39535 60374 86,0
Сальдо торгового 
балансу -3542 -16813 -40392 у 11,4 рази

Співвідношення 
експорту до імпорту 0,9 0,4 0,2 X

Джерело: побудовано на основі [4].

Встановлено, що Україна експортує до Канади продукції менше 
ніж імпортує на 40392 тис. дол. США. В загальній структурі імпорту 
переважну частку у 2018 р. склади такі групи продукції, як: 20 
“Продукти переробки овочів, плодів або інших частин рослин” -
42.1 % в загальній структурі канадського експорту; 15 “Жири та олії 
тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; 
готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження” -
20.1 %; 22 “Алкогольні і безалкогольні напої та оцет” -  7,6 %; 01 
“Живі тварини; продукти тваринного походження” -  6,8 %. Зменшення 
обсягів експортних поставок до Канади зумовлено також
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встановленням тарифних квот на вершки (394 т ). масло (3274 т.), 
пшениця (226883 т.), ячмінь (399000 т.), молоко (64500 т.), морозиво 
(484 т.), яловичина та телятина (76409 т.) тощо [5, 6]. Разом з цим, 
варто зазначити, що на імпортну молочну продукцію Канада 
встановлює високий імпортний тариф, який є дієвим інструментом 
політики протекціонізму.

Разом з цим. в Канаді стрімко розвивається ринок органічних 
продуктів, це підтверджує також статус 5-го за величиною ринку 
органічних товарів в світі. Так. у 2017 р. загальний обсяг торгівлі 
органічною продукцією становив 4,2 млрд канад. дол. На 
внутрішньому ринку поширеними є такі види органічної про д\ кції. як: 
овочі та фрукти (40 % від загального обсягу реалізації продукції), 
безалкогольні напої (13 %), молочні продукти та яйця (12 %) [6]. 
Во дночас, Канадою розроблені та введені в дію національні органічні 
стандарти, що визначають принципи та умови органічного 
виробництва. Канадські стандарти органічної продукції включають 
такі довідкові документи:

1) загальні принципи і стандарти управління (С АМ/ССБВ- 
32.310) описують принципи і стандарти управління системами 
органічного виробництва:

2) дозволені списки речовин (САПУСС8В-32.311) надають 
переліки речовин, які допускаються до використання в системах 
органічного виробництва [9].

Для сертифікованих Канадою органічних товарів 
використовується спеціальний логотип (рис. 1).

Рис. 1. Логотип «Canada Organic»

Щодо розвитку експорту органіки з України, то важливо 
відмітити, що на початку 2019 р. було укладено між урядами країн ряд 
домовленостей щодо розвитку торгівлі органічними преміум- 
продуктами, зокрема це: свіжі та заморожені овочі та фрукти; 
сертифікація продукції галузі птахівництва та бджолярства (живих 
бджіл та б джолопакетів) [6-9]. Перспективними видами органічної 
продукції, на яку в Канаді є значний попит, це -  банани, кава, суниця, 
томати і томатна паста, зелені салати тощо.
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Поширення світових тенденцій щодо споживання органічної 
продукції притаманне вже практично у всіх країнах світу, при тому що 
світовими лідерами за кількістю виробників є такі країни, як Індія, 
Уганда та Мексика. Не виключенням є і Україна, яка близько 90 % 
органічної сировини реалізує на зовнішніх ринках. Основними 
споживачами української органіки є такі країни, як Нідерланди, 
Великобританія, Німеччина, які імпортують кукурудзу, пшеницю, 
ячмінь, соняшник та сою. У контексті реалізації Угоди про вільну 
торгівлі між Канадою та Україною визначено ряд перспектив що зо 
нарощення експорту вітчизняної органічної продукції, що 
передбачають обов’язкову сертифікацію продукції відповідно до 
канадських стандартів, необхідність маркування продукції за групами 
товарів визначених законами та нормами Канади (продукція 
сільського господарства -  тварини або рослини, що призначені для 
споживання, корми, насіння та продукти аквакультури), розвиток 
експортного потенціалу при торгівлі органічними нішевими 
культурами (зелені салати, фрукти, ягоди, дикороси) та преміум- 
товарами.
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ВИКОРИСТАННЯ ГРИБА TRICHODERMA 
ПРИ ЗАХИСТІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ВІД КОРЕНЕЇДУ

О. М. Невмержицька, к. с.-г. н., 
Н. М. Плотницька, к. с.-г. н., 

О. Б. Овезмирадова, к. с.-г. н., 
А. А. Дроздова, магістр

Житомирський національний агроекологічний університет

Цукровий буряк протягом вегетації уражується значною 
кількістю хвороб, серед яких значне місце відводиться захворюванням 
сходів. Найбільш шкідливою хворобою сходів цукрових буряків є 
коренеїд. Розвитку хвороби сприяє різке коливання температури, а 
також ущільнення грунту та утворення грунтової кірки, неякісний 
посівний матеріал та ураження проростків патогенами. Коренеїд 
викликається грибами із родів Fusarium, Phoma, Rhizoctonia, Pythium, 
Aphanomyces та бактеріями з родів Pectobacterium та Pseudomonas, що 
знаходяться на насінні і в грунті [1, 3, 8]. Збудники уражують молоді 
проростки і сходи цукрових буряків у фазі вилочки або на початку 
формування другої пари справжніх листків. Уражені коренеїдом 
проростки гинуть, не виходячи на поверхню, у результаті чого 
знижується польова схожість насіння, з’являються зріджені, недружні 
сходи, що затруднює механізоване формування насаджень рослин, а 
іноді навіть призводить до пересіву буряків. Захист культури від цієї 
хвороби базується, в першу чергу, на проведенні комплексу 
профілактичних заходів, зокрема, здійснюючи протруєння насіння 
фунгіцидами [2, 3, 7, 8].

Наразі, в умовах екологізації виробництва при вирощуванні 
сільськогосподарських культур перевага надається біологічним 
препаратам та відбувається постійний пошук нових біологічно 
активних речовин, що спричинятимуть найменший негативний вплив 
на навколишнє середовище та даватимуть змогу отримати екологічно 
чисту продукцію [2, 6]. Саме ці особливості були взяті за основу при 
проведенні наших спеціальних досліджень.

Мета дослідження полягала у визначенні ефективності 
біологічного препарату, виготовленого на основі грибів роду 
Trichoderma (Т. hamatum) проти збудників коренеїду
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