
Виробництво органічної
продукції рослинного та
тваринного походження.
Маркетинг органічної

продукції.

А.Каблучка
Агроекологічний Інформаційно-
консультаційний центр Полтавщини
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КомпонентиКомпоненти, , шкідливішкідливі длядля здоровздоров’’яя людейлюдей::
-- пестицидипестициди
-- мінеральнімінеральні добривадобрива

КомпонентиКомпоненти, , якіякі потенційнопотенційно загрожуютьзагрожують
здоровздоров’’юю людейлюдей::

-- продукціяпродукція відвід генетичногенетично модифікованихмодифікованих
рослинрослин
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РозвитокРозвиток екологічногоекологічного виробництвавиробництва вв
НімеччиніНімеччині

§§ 1924 1924 рр. . -- основоположникосновоположник біодинамічногобіодинамічного
землеобробіткуземлеобробітку РудольфРудольф ШтайнерШтайнер вв своїхсвоїх працяхпрацях
порівнявпорівняв сільськогосподарськесільськогосподарське підприємствопідприємство зз живимживим
індивідуумоміндивідуумом

§§ 1934 1934 рр. . -- підпід екологічнеекологічне виробництвовиробництво відведеновідведено більшебільше 3 3 
тисячтисяч гектарівгектарів земліземлі

§§ 5050--іі рокироки -- зз''являютьсяявляються першіперші союзисоюзи, , якіякі обоб''єднуютьєднують
виробниківвиробників тата переробниківпереробників екологічноїекологічної продукціїпродукції..

§§ 1985 1985 -- представникипредставники такихтаких асоціаційасоціацій заснувализаснували СоюзСоюз
екологічноїекологічної харчовоїхарчової промисловостіпромисловості ((BBЕЕLWLW))

§§ 1989 1989 -- впровадженнявпровадження екоземлевиробництваекоземлевиробництва
підтримуєтьсяпідтримується заза рахунокрахунок бюджетубюджету
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ПостановаПостанова ЄСЄС №№ 2092/91 2092/91 ««ПроПро екологічнеекологічне
агровиробництвоагровиробництво тата відповідневідповідне маркуваннямаркування

сільськогосподарськоїсільськогосподарської продукціїпродукції іі
продовольчихпродовольчих товарівтоварів»»

§§ визначилавизначила загальнізагальні рамкирамки іі принципипринципи органічногоорганічного
сільськогосільського господарствагосподарства, , вимогивимоги додо процесупроцесу
виробництвавиробництва сільськогосподарськоїсільськогосподарської продукціїпродукції, , їїїї
переробкипереробки тата виготовленнявиготовлення харчовиххарчових продуктівпродуктів, , ознакиознаки іі
маркуваннямаркування органічноїорганічної продукціїпродукції; ; 

§§ скасуваласкасувала національненаціональне регулюваннярегулювання іі створиластворила єдинийєдиний
ринокринок органічноїорганічної продукціїпродукції; ; 

§§ започаткувалазапочаткувала системусистему інспекціїінспекції//контролюконтролю органічноїорганічної
продукціїпродукції, , вв томутому числічислі припри їїїї імпортіімпорті вв країникраїни ЄСЄС; ; 

§§ відкрилавідкрила ринокринок органічноїорганічної продукціїпродукції вв ЄСЄС длядля імпортуімпорту зз
““третіхтретіх країнкраїн””..
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СільгосппідприємстваСільгосппідприємства, , щощо вибраливибрали
ековиробництвоековиробництво, , уу перехідніперехідні рокироки
одержуютьодержують субсидіїсубсидії відвід ЄСЄС тата
федеральногофедерального урядууряду НімеччиниНімеччини::
§§ уу першіперші двадва рокироки 200200––300 300 євроєвро//гага, , 
§§ починаючипочинаючи ізіз третьоготретього рокуроку –– 150 150 
євроєвро//гага
§§ витративитрати попо оплатіоплаті послугпослуг контролюконтролю
наднад виробництвомвиробництвом -- близькоблизько 35 35 
євроєвро//гага
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ЗатвердженийЗатверджений перелікперелік компонентівкомпонентів традиційтрадицій--
ногоного, , тобтотобто ""неекологічногонеекологічного", ", сільськогосільського
господарствагосподарства, , якіякі припри необхідностінеобхідності можнаможна
застосовуватизастосовувати уу виробництвівиробництві продукціїпродукції
екологічнимекологічним способомспособом.. ПриПри цьомуцьому, , якщоякщо їхїх
вміствміст складаєскладає::
§§ 95% 95% -- можнаможна продаватипродавати безбез обмеженьобмежень, , підпід
маркоюмаркою натуральногонатурального продуктупродукту..
§§ 70 70 -- 95%, 95%, тото продуктпродукт дозволяєтьсядозволяється рекламурекламу--
вативати якяк екологічнийекологічний лишелише зз обмеженнямиобмеженнями, , 
безбез маркуваннямаркування ««біобіо»» абоабо ««екоеко»».. 66



ЧасткаЧастка окремихокремих генетичногенетично
модифікованихмодифікованих культуркультур нана світовомусвітовому
ринкуринку
§§ СояСоя –– 54%54%
§§ КукурудзаКукурудза –– 28%28%
§§ РіпакРіпак –– 9%9%
§§ БавовнаБавовна –– 9% 9% 

77



РезультатиРезультати соціологічнихсоціологічних
опитуваньопитувань

НімеччинаНімеччина, , БерлінБерлін::

30% 30% -- купуютькупують екологічнуекологічну продукціюпродукцію
часточасто

28% 28% -- купуютькупують їїїї зрідказрідка
55% 55% -- готовіготові платитиплатити більшебільше заза якістьякість
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РезультатиРезультати соціологічнихсоціологічних
опитуваньопитувань

СШАСША::

55% 55% -- використовуютьвикористовують екологічнуекологічну
продукціюпродукцію. . ЗЗ нихних::

6% 6% -- купуютькупують їїїї постійнопостійно
16% 16% -- часчас відвід часучасу
32% 32% -- купуютькупують їїїї зрідказрідка
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РезультатиРезультати соціологічнихсоціологічних
опитуваньопитувань

КанадаКанада::

70% 70% -- пробувалипробували екологічнуекологічну продукціюпродукцію.  .  
ЗЗ нихних::

40% 40% -- купуютькупують їїїї часточасто
18% 18% -- постійнопостійно
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РезультатиРезультати соціологічнихсоціологічних
опитуваньопитувань

РосіяРосія::

57,4% 57,4% -- готовіготові платитиплатити більшебільше заза чистучисту їжуїжу
32% 32% -- малозабезпеченемалозабезпечене населеннянаселення, , готовеготове
переплачуватипереплачувати заза якістьякість

69% 69% -- заможнезаможне населеннянаселення, , готовеготове
переплачуватипереплачувати заза якістьякість

1111



РезультатиРезультати соціологічнихсоціологічних
опитуваньопитувань

УкраїнаУкраїна::

36,5% 36,5% -- виявиливиявили бажаннябажання купуватикупувати
екологічнуекологічну продукціюпродукцію

13,5% 13,5% -- відмовилисявідмовилися відвід їїїї придбанняпридбання
30% 30% -- нене володіютьволодіють інформацієюінформацією пропро
екологічноекологічно вирощенувирощену продукціюпродукцію
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ПроектПроект ЗаконуЗакону УкраїниУкраїни ""ПроПро
органічнеорганічне сільськесільське господарствогосподарство""

ЗаконопроектомЗаконопроектом пропонуєтьсяпропонується визначитивизначити
правовіправові, , економічніекономічні, , соціальнісоціальні тата
організаційніорганізаційні основиоснови веденняведення органічногоорганічного
сільськогосільського господарствагосподарства, , вимогивимоги щодощодо
вирощуваннявирощування, , виробництвавиробництва, , переробленняперероблення, , 
сертифікаціїсертифікації, , етикетуванняетикетування, , перевезенняперевезення, , 
зберіганнязберігання іі реалізаціїреалізації органічноїорганічної продукціїпродукції тата
сировинисировини..
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