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Що таке органічне 
виробництво?
 Виробництво, що забезпечує 

процес вирощування 
сільськогосподарської продукції, 
використовуючи при цьому 
лише біологічні ресурси, не 
завдаючи шкоду навколишньому 
середовищу



Характерні ознаки виробництва 
органічної продукції 
рослинництва
Органічне 
виробництво

Звичайне 
виробництво

Сівозміни протягом 6-9
років

Сівозміни протягом 3-5
років, їх відсутність

Використання лише 
біологічних пестицидів 
та відсутність 
синтетичних речовин 

Використання хімічних 
засобів 

Використання лише 
органічних добрив

Використання більшою 
мірою мінеральних 
добрив, ніж органічних 



Характерні ознаки виробництва 
органічної продукції 
тваринництва
Органічне 
виробництво

Звичайне 
виробництво

Фокусування на сталості розвитку Фокусування на максимізації 
виробництва 

Вигульна система Стійлова система

Низька чисельність поголів'я Висока чисельність поголів'я  

Відсутність стимуляторів росту Використання стимуляторів росту 
у свинарстві та рослинництві 

Більш тривалий термін виведення 
із вирощування

Стандартні терміни виведення із 
вирощування

Перевага власного виробництва 
кормів

Більшість кормів, що 
використовуються у господарстві, 
покупні 



Категорії органічної 
продукції (І категорія)
Категорія 100% органічна
Описання Повинна мати 100% 

сертифіковані інгредієнти 
Надпис на продукті 100% органічний 

Адаптація категорій 
до 
сільськогосподарсь
кого виробництва 

Вироблена із застосуванням 
100% органічних ресурсів, 
відсутність хімічних 
інгредієнтів при зберіганні 



Категорії органічної 
продукції (ІІ категорія)
Категорія Органічна
Описання Повинна мати більше ніж 95% 

органічних інгредієнтів. Існують 
обмеження щодо використання методів 
виробництва, у яких дозволяється не 
більше ніж 5% неорганічних речовин 

Надпис на продукті Органічний 

Адаптація 
категорій до 
сільськогосподарсь
кого виробництва 

Вироблена із застосовуванням ресурсів, 
які мають більше ніж 95% органічних 
інгредієнтів у своєму складі, відсутність 
хімічних інгредієнтів при зберіганні 



Категорії органічної 
продукції (ІІІ категорія)

Категорія Вироблена з органічних 
інгредієнтів

Описання Повинна мати більше ніж 70% 
сертифікованих інгредієнтів. Обмеження 
при виробництві відповідають 30% 
неорганічних речовин 

Надпис на продукті «Розроблений з органічних...» 
Адаптація 
категорій до 
сільськогосподарсь
кого виробництва 

Вироблена із застосовуванням ресурсів, 
які мають більш ніж 70% органічних 
інгредієнтів у своєму складі, відсутність

хімічних інгредієнтів при зберіганні



Категорії органічної 
продукції (ІV категорія)
Категорія Менше ніж 70% органічна
Описання Може налічувати лише деякий 

відсоток органічних речовин у 
складі продукції

Надпис на продукті Перелічується список органічних 
речовин 

Адаптація категорій до 
сільськогосподарського 
виробництва 

Використання технологій із 
застосуванням деяких органічних 
ресурсів. При зберіганні 
допускається використання хімічних 
елементів із зазначенням їх на 
продукті



Вміст корисних речовин у 
сільськогосподарській 
продукції

Вид 
продукції

Калорійність 
на 100 г, 

кКал 

Кількість 
амінокисло

т

Вміст 
білка, 
г/100г 

Відсоток 
протеїну, 

г/100г 
Пшениця 350 53 12,2 6,5
Кукурудза 360 49 9,5 4,7
Ячмінь 346 64 11,0 7,0
Картопля 70 64 2,0 1,1
Соя 357 74 38,0 28,1
Яловичина 163 100 17,7 17,7
Свинина 376 100 11,9 11,9
М'ясо 
птиці

129 99 20,2 19,8

Молоко 65 95 3,5 3,3



Собівартість корисних 
речовин за цінами 2010 
р
Вид продукції

Собівартість 1 
ц продукції, 

грн за 2010 р.
Собівартість 
білків, грн/ц

Собівартість 
протеїнів, 

грн/ц
Пшениця 89,01 10,86 5,79
Кукурудза 79,79 7,58 3,75
Ячмінь 90,45 9,95 6,33
Картопля 117,11 2,34 1,29
Соя 188,68 71,70 53,02
Яловичина 1658,69 293,59 293,59
Свинина 1191,52 141,79 141,79
М'ясо птиці 695,47 140,48 137,70
Молоко 199,64 6,99 6,59



Переваги виробництва 
органічної продукції
 Безпека харчування 
 Захист середовища 
 Смакові якості 
 Зниження витрат виробництва 
 Надзвичайні прибутки 



Недоліки виробництва 
органічної продукції
 Адаптація до умов органічного виробництва 
 Низька родючість ґрунтів 
 Спрямованість на прибутковість виробництва 
 Відсутність прямих дотацій 
 Ринкова інфраструктура 
 Відсутність ринкової рівноваги між попитом та 

пропозицією 
 Олігополістичний вид ринку 
 Логістичні потоки та холодні ланцюги
 Наявність забруднених зон в країні 
 Висока ціна реалізації



Перевищення ціни 
реалізації органічної 
продукції

8,85,35,54,72,67.2



Передумови розвитку 
органічного виробництва в 
Україні
 наявність офіційно-зареєстрованих 

сертифікаційних центрів 
 кваліфікований персонал 
 попит на органічну продукцію 
 інфраструктура ринку органічної продукції 
 чітке дотримання сівозмін 
 сприятливі природно-економічні умови
 використання замкнутого циклу 

виробництва



Модель розмірів 
сільськогосподарського 
підприємства
Показник Проект 
Площа сільськогосподарських угідь, га 5504
у т.ч. рілля 5276

пасовища 56
сінокоси 172

Кількість тварин, ум. голів 1523
Товарна продукція, тис. грн 78487,7
у т.ч. рослинництва 47921

тваринництва 30566,7
Прибуток від реалізації, тис. грн 21326,1
Кількість робітників, осіб 160



Оптимальні параметри 
органічного виробництва 
(рослинництво)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

частка у товарній продукції, % структура посівних площ, %

Жито Ячмінь Кукурудза Пшениця 
Соняшник Горох Коренеплоди Овес 



Оптимальні параметри 
органічного виробництва 
(тваринництво)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

частка у товарній продукції, % структура поголівя, %

Поголів’я ВРХ Корови Свині 



Формування ціни на 
органічну продукцію 

Показник Інтенсивна 
технологія

Органічна 
виробництво

Виробничі витрати, тис. грн 3140,7 8102,6
у т.ч. витрати на мінеральні 
добрива

738,1 -

Витрати на 1 га, грн 2661,6 6866,6
Урожайність, ц/га 35,0 35,0
Ціна реалізації продукції, грн/ц 180,0 322,8
Виручка від реалізації, тис. грн 7062,3 13333,1
Прибуток на 1 ц реалізованої 
продукції, грн

99,9 123,0

Норма прибутку, % 46,6 46,6



Прогноз виробництва 
органічної продукції

Продукція 
Попит на 

продукцію
, тис. тон

Частка 
експорту, 

%

Урожайніст
ь, ц/га, 

продуктивні
сть (ц/гол)

Потрібні 
розміри 

посівів (га) 
та поголів’я 
худоби (гол)

Пшениця 982,7 71,7 35 280776,7
Кукурудза 1115,9 94,5 79,4 140540,3
Ячмінь 914,5 70,5 32,6 280530,6
Насіння 
соняшнику

364,9 68,2 26 140352,2

Яловичина 197,8 52,3 5,5 359714,2
Свинина 32,5 0,0 1 325320
Молоко 300,9 0,0 28,32 106257,4



Запитання?

Дякую  за увагу
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