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ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЖИТОМИРЩИНИ 
 

На даний момент дуже актуальними є питання екологічного забруднення та забезпечення населення 
доброякісними продуктами харчування. У зв’язку з цим досить доцільною є розробка питань, пов’язаних з 
впровадженням виробництва органічної продукції та стимулюванням його розвитку. В Україні органічне 
виробництво знаходиться на стадії становлення, але за оцінками багатьох іноземних та вітчизняних експертів має 
великі перспективи для свого розвитку. 

Існує низка стримуючих факторів, пов’язаних із впровадженням і розвитком органічного виробництва. На даний 
момент існує недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази, яка б створила належні умови для законодавчого 
визнання і захисту органічної продукції, затвердила правила і стандарти, яких потрібно дотримуватися щоб продукцію 
можна було позначити як органічну, а також забезпечила впровадження цільових програм для розвитку органічного 
виробництва в Україні. Це дозволить органічному сектору чітко визначити своє місце на ринку, забезпечить його визнання 
харчовою індустрією та гарантуватиме якість продукції, що виготовляється. 

Дуже важливою умовою розвитку виробництва органічної продукції та ефективної роботи органічних 
підприємств є наявність сталого і сформованого ринку збуту. В Україні він знаходиться на початковій стадії 
розвитку. На ринку відсутні достатньо розроблені стратегії збуту та детальні маркетингові дослідження. З кожним 
роком кількість людей, що надають перевагу здоровому способу життя, збільшується. Але для того, щоб добре 
орієнтуватися на ринку, споживач потребує інформації. Реклама та просування на ринок недостатньо розвинені, не 
створено маркування української органічної продукції. Населення недостатньо ознайомлене з цілями органічного 
виробництва, поняття органічного виробництва також є не зовсім зрозумілим для суспільства; частково саме через 
відсутність достатньої проінформованості про переваги органічної продукції ринок є недостатньо розвиненим. 
Також підприємство, що займається виготовленням органічної продукції може нести додаткові фінансові втрати 
внаслідок зменшення обсягів виробництва продукції (особливо для господарств, що активно застосовували 
інтенсивні технології) і витрати на закупівлю спеціальної техніки та обладнання. 

За офіційними статистичними даними в Україні у 2006 році було зареєстровано 69 домогосподарств, що 
виробляють органічну продукцію, а в 2014 – вже 208; зокрема 9 з них знаходяться в Житомирській області. Так, 
ТОВ «Органік Мілк» входить до складу вертикально інтегрованої компанії, що складається з чотирьох 
компіментарних підприємств, які функціонують у сфері органічного рослинництва й тваринництва. Органічні 
параметри всіх ланок продуктово-виробничого ланцюга компанії підтверджено сертифікатами європейського та 
вітчизняного зразка. Діяльність ТОВ «Органік Мілк» як виробника органічних молочних продуктів сертифіковано 
українською сертифікаційною компанією «ОРГАНІК СТАНДАРТ» згідно з вимогами, викладеними у Постанові 
Ради (ЄС) № 834/2007 та № 889/2008. Реалізація первинної стадії продуктового ланцюга, а саме – вирощування 
кормів та виробництво молочної сировини – знаходяться під контролем Інституту екологічного маркетингу (ІМО), 
Швейцарія. Підприємство було побудовано протягом семи місяців і розпочало свою роботу в 2014 році. Його 
проектна потужність по переробці молока, яке постачає ТОВ «Галекс-Агро», становить 30 тонн на добу. Метою 
даного підприємства є розвиток ринку органічної продукції України. 

Проте, незважаючи на гострі проблемі становлення, органічне виробництво в Україні має всі передумови для 
успішного розвитку: родючі землі, сприятливі природно-кліматичні умови, низький рівень забруднення землі, 
достатньо великий ринок потенційних споживачів тощо. 

Подальший розвиток органічного виробництва в Україні має передбачати: збільшення площ виробництва 
органічної продукції за рахунок використання не забруднених агрохімікатами угідь; стимулювання 
сільськогосподарських виробників; зниження ризиків ведення органічного виробництва; створення системи 
державної сертифікації органічної продукції та забезпечення державного контролю за якістю, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції на міжнародному та національному ринках. Розвиток 
органічного виробництва сприятиме покращенню економічного, соціального та екологічного стану в Україні, 
комплексному розвитку сільської місцевості та поліпшенню здоров'я населення країни. 

 


