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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державне регулювання виробництва органічної про!

дукції визначається необхідністю збереження високої
якості виробленої органічної продукції на усіх етапах її
руху до кінцевих споживачів, високою наукомісткістю
виробництва, підвищеними потребами в інформаційно!
консультаційному забезпеченні операторів ринку, а та!
кож наявністю перехідного (від ведення звичайного
сільського господарства до органічного) періоду діяль!
ності, ймовірність збитків і навіть банкрутства в який різко
зростає. Формування системи державної підтримки та
підтримки органів державної й регіональної влади,
сільських громад має враховувати особливості соціаль!
ного механізму розвитку економіки, оскільки він тим чи
іншим чином впливає на механізм підтримки. Так, куль!
тура суспільства безпосередньо впливає на поведінку соц!
іальних груп населення, відповідно, й на їх інтереси та
результати діяльності, а через них — на управління і по!
ложення груп.

Отже, держава може керувати процесом екологізації
сільського господарства через корекцію поведінки та
взаємодії різних соціальних груп, якщо братиме активну
участь у духовному й культурному житті суспільства і всіх
сферах суспільних відносин, сприятиме формуванню еко!
логічної свідомості, нової системи екологічних цінностей,
норм і правил у суспільстві, екологічної культури, освіти
та виховання, інформування громадськості про екологічні
проблеми. Саме з урахуванням цього має здійснюватися
подальша організація агросфери та сільських територій
загалом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемами розвитку органічного виробництва в Ук!

раїні займаються такі науковці, як В.І. Артиш, Ю.В. Ду!
бінюк, Ю.С. Завадська, М.М. Ігнатенко, М.В. Капштик,
М.І. Кобець, Є.В. Милованов, О.В. Рудницька, В.О. Шла!
пак та ін. Проте обгрунтування напрямів державної
підтримки його товаровиробників вимагає подальших роз!
робок з метою удосконалення та розвитку.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є виявлення проблем державної під!

тримки агроформувань з виробництва органічної про!
дукції і на цій основі обгрунтування напрямів та засобів
її розвитку і всебічного удосконалення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Необхідно зазначити, що більша частина дрібних та

середніх господарств орієнтована на отримання прибут!
ку тут і тепер. Тому для них економічно невигідним є впро!
вадження органічного землеробства, насамперед, через
об'єктивно передбачувані втрати перехідного періоду.
Його розвиток, на нашу думку, стримує ще й те, що відсут!
ня чітко окреслена нормативно!законодавча база й інфра!
структура. Крім того, на розвиток органічного агровироб!
ництва впливає неефективний менеджмент як окремих
підприємств, так і недостатнє державне регулювання за!
галом, недостатня соціальна відповідальність агробізне!
су [6, с. 7].

Для визначення правових, економічних й соціальних
основ ведення органічного виробництва вкрай необхідне
законодавче та нормативно!правове забезпечення, яке
регулювало б й визначало, насамперед, порядок проход!
ження сертифікації на види діяльності. Слід констатува!
ти, що значним кроком у забезпеченні продовольчої без!
пеки населення України, екологічної безпеки сільського
господарства було прийняття Верховною Радою Закону
України "Про державну систему біобезпеки при ство!
ренні, випробуванні, транспортуванні та використанні
генетично модифікованих організмів" [3], який регулює
відносини між органами виконавчої влади, виробниками
і споживачами генетично модифікованих організмів та
продукції, виробленої за технологіями, які передбачають
їх розробку та використання в Україні, із забезпеченням
біологічної і генетичної безпеки. Ніде в світі в органічно!
му землеробстві не використовують а ні генетично моди!
фікованих організмів (ГМО), ані отриманих з них матер!
іалів. Згідно із законодавством ЄС фермерам, які опіку!
ються виробництвом органічної продукції, заборонено
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використовувати ГМ!посіви (EG 834/07). Практична реа!
лізація впровадження органічного виробництва має відбу!
ватися одночасно з екологізацією всього аграрного ви!
робництва, сільських територій, сільського способу жит!
тя.

На загальному національному рівні виробництво
органічної продукції регулюється водним, господарсь!
ким, земельним, кримінальним, митним, податковим, ци!
вільним кодексами України, Кодексом законів про пра!
цю та Кодексом цивільного захисту України. У країні,
починаючи з 2010 року, набула чинності Постанова Каб!
інету Міністрів України "Про затвердження нормативів
оптимального співвідношення культур у сівозмінах в
різних природно!сільськогосподарських регіонах " [11],
яка заклала підвалини до стрімкого розвитку органічно!
го виробництва. Саме ця Постанова регулює структуру
сівозмін та мінімальну періодичність вирощування куль!
тур на одному полі. Проте її практичне дотримання об!
межується технологічними та економічними можливос!
тями виробників сільськогосподарської продукції. Тоб!
то Уряд країни запропонував лише обмеження вибору та
можливостей виробників, при цьому не створивши еко!
номічних умов та ресурсів для реалізації даної Постано!
ви.

Засади розвитку органічного агровиробництва регу!
люються також Законами України "Про виробництво та
обіг органічної сільськогосподарської продукції та сиро!
вини" від 3 вересня 2013 року № 425!VII [9] та "Про ос!
новні засади (стратегію) державної екологічної політики
України на період до 2020 року" 21 грудня 2010 року №
2818!VI [10]. Закони визначають правові й економічні ос!
нови виробництва й обігу органічної сільськогосподарсь!
кої продукції та сировини; заходи контролю та нагляду
за такою діяльністю для забезпечення справедливої кон!
куренції та належного функціонування ринку органічної
продукції. Також йдеться про покращення основних по!
казників стану здоров'я населення, збереження природ!
ного середовища, покращення якості грунтів та їх раціо!
нальне використання, а також гарантування впевненості
споживачів у продуктах та сировині, маркованих як
органічні.

Прийняття зазначених законів є підтвердженням по!
зитивних зрушень в інституційній структурі органічного
руху й регулюванні органічного виробництва. Результа!
том є позитивний баланс показників соціально!економі!
чного розвитку села, який забезпечує ведення сільсько!
господарської діяльності навіть в умовах кризи. Водно!
час основний закон, який регулює процес виробництва
органічної продукції — Закон України "Про виробницт!
во та обіг органічної сільськогосподарської продукції та
сировини" — має значні вади, оскільки він не передбачає
механізм державної підтримки виробників органічної
продукції навіть у перехідний період.

Для безперешкодного розвитку органічного вироб!
ництва доцільним є вдосконалення та розробка таких За!
конів України, як: "Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини", "Про ос!
новні засади (стратегію) державної екологічної по—
літики України на період до 2020 року", "Про безпечність
та якість харчових продуктів", "Про державну підтрим!
ку сільського господарства України", "Про сільськогос!
подарську кооперацію", "Про пріоритетні напрями інно!
ваційної діяльності в Україні", "Про національну безпе!
ку", "Про ліцензійні та сертифікуючі органи", "Про ви!
робництво і ринок продукції птахівництва", "Про вироб!
ництво і ринок яловичини", "Про виробництво і ринок
свинини", "Про виробництво і ринок плодів та овочів",
"Про виробництво і ринок продукції хмелярства", "Про
виробництво та ринок продукції льонарства", "Про ви!
робництво та ринок продукції вівчарства", "Про продо!
вольчу безпеку".

Необхідно доповнити Закон України "Про ціни і ціно!
утворення" або розробити закон аналогічного змісту для
агропромислової сфери, в нормах якого доцільно перед!
бачити особливості ціноутворення в орга—нічному вироб!
ництві, передусім того сегменту, який здатний забезпечи!
ти не лише продовольчу безпеку країни, а й соціальний

захист населення та зниження рівня техногенного наван!
таження на навколишнє середовище. Запровадження
адекватного вимогам часу механізму ціноутворення по!
требує значної законодавчої роботи.

Створення умов для інноваційного розвитку сіль!
ського господарства і харчової промисловості з метою
забезпечення виконання ст. 7 Закону України "Про пріо!
ритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", де
одним із стратегічних пріоритетних напрямів інновацій!
ної діяльності визнано "високотехнологічний розвиток
сільського господарства і переробної промисловості".
Разом з тим, потребує законодавчого врегулювання пи!
тання розвитку інфраструктури ринку інновацій в аграр!
ному секторі та впровадження технологій виробництва
аграрної продукції, що є дружними до навколишнього
середовища — органічних.

Важливою проблемою розвитку органічного агрови!
робництва є фінансове забезпечення. Саме за допомо!
гою фінансово!кредитних інструментів, примусу санкцій
або надання пільг держава заохочує виробників до ве!
дення органічного виробництва. Механізм пільгового
кредитування й оподаткування виробників сільськогос!
подарської продукції має на меті забезпечити доступ до
фінансових ресурсів та можливість сплати за рахунок
доходу отриманих позик. Окрім цього, пільговий режим
оподаткування мусить стимулювати виробників до впро!
вадження інновацій у виробництво та здешевлення кінце!
вої продукції для її споживачів; надавати податкові ка!
нікули для виробників, що почали процес сертифікації
за органічними стандартами, до моменту отримання ви!
ручки від реалізації сертифікованої органічної продукції
[1, с. 129].

Розробляючи державні та регіональні програми
підтримки розвитку органічного виробництва, необхідно
усвідомлювати, що реципієнтами результатів цієї програ!
ми мають бути споживачі, виробники органічної продукції
та державний сектор. Підтримка місцевих та державних
органів влади має полягати в їх участі як третьої сторони
при співпраці виробників органічної продукції з міжна!
родними організаціями та фондами, у вигляді державно!
приватного партнерства [8, с. 67]. Активізація органів вла!
ди в питанні органічного виробництва надає прискорен!
ня інвестиційній складовій, забезпечує функціонування
інструментів регулювання та підтримки.

Інструменти регулювання мають бути превентивного
характеру, тобто попереджувальної дії, спонукати агро!
виробників використовувати органічні технології та чітко
дотримуватися технологічного процесу, який гарантує
виробництво якісної та безпечної продукції. Виробники,
які завдають шкоди в процесі господарювання, викорис!
товуючи інтенсивні технології, ГМО, мають додатково
сплачувати до спеціальних місцевих фондів розвитку
органічного виробництва [4, с. 242]. У разі порушення тех!
нологічного процесу виробник має усвідомлювати на!
слідки через систему штрафів та позбавлення сертифіка!
та. Найважливішими показниками ефективності фінансо!
во!кредитної та бюджетної підтримки виробництва орган!
ічної продукції є: динаміка зростання обсягів виробниц!
тва; надходження до зведеного бюджету; доходи та якість
праці працівників; стан довкілля і збереження агроланд!
шафтів; рівень страхового захисту; обсяги та структура
інвестицій; доступність кредитних ресурсів; фінансові
результати діяльності; соціальна відповідальність.

Скорочення обсягів фінансування на наукові розроб!
ки, а також не бажання приватних господарств допуска!
ти вчених до власної діяльності, скорочення кількості дер!
жавних дослідних господарств, штучно розділили науку
і виробництво. Готовність реципієнтів дорадчих послуг
співпрацювати з науковими установами, ділитися власним
досвідом вирішення проблем, брати участь у науково!ви!
робничих експериментах, впроваджувати інноваційні
технології та здійснювати інвестиції, визначає ефек!
тивність мережі поширення аграрних знань [7, с. 11]. До!
радча діяльність в аграрній сфері, як один із інструментів
її державного регулювання, покликана сприяти розвит!
ку сільських територій, підвищенню рівня доходів та по!
кращанню добробуту виробників, сільських жителів за ра!
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хунок набуття ними нових компетенцiй. Важливим еле!
ментом у прийнятті рішень реципієнтами дорадчих послуг
має стати їх економічна складова.

Інформаційна підтримка органічного виробництва
має відбуватися в двох напрямах. Перший — це інформа!
ція для виробників органічної продукції, а другий — для
її споживачів. Джерелом такої інформації можуть бути
сертифікуючі компанії; міжнародні сертифікуючі устано!
ви; міжнародні організації; асоціації виробників органіч!
ної продукції; сільськогосподарські обслуговуючі коопе!
ративи, які працюють з органічною продукцією; місця
реалізації органічної продукції; безпосередньо самі ви!
робники та споживачі органічної продукції. Роль держа!
ви та місцевих органів влади, сільських громад — сприя!
ти поширенню об'єктивної інформації щодо переваг
органічної продукції та особливостей її ціноутворення [2,
с. 258].

Для забезпечення формування інституційного сере!
довища органічного агровиробництва, з урахуванням за!
рубіжного досвіду, до Закону України "Про виробницт!
во та обіг органічної сільськогосподарської продукції та
сировини" доцільно розробити ряд нормативно!правових
актів, які визначатимуть та конкретизуватимуть правила
ведення органічного агровиробництва; структуру та по!
вноваження контролюючих та сертифікуючих органів;
правила реалізації органічної продукції та продуктів і т.д.
Наявність лише законодавчої бази не дозволяє ефектив!
но функціонувати інституційному середовищу, бо зали!
шаються невирішеними такі питання, як: маркування, збір
статистичних даних щодо імпорту та експорту, можли!
вості регіональної підтримки виробників органічної про!
дукції, можливості утворювати стандарти на базі націо!
нальних, інше.

Світовий досвід показує, що кожна держава вирішує
викладені питання з урахуванням ментальних складових
виробників та споживачів. Номенклатура інформаційно!
консультаційних послуг у сфері органічного виробницт!
ва починається від формування екологічної свідомості та
ознайомлення з проблемами екології молодшого поколі!
ння до створення показових навчально!експерименталь!
них господарств, які працюють за органічними принци!
пами виробництва продовольчої продукції, проведення
днів поля та інших заходів [5, с. 219].

ВИСНОВКИ
Формування системи державної підтримки органіч!

ного виробництва має забезпечити не лише активний роз!
виток органічного виробництва, постачання населенню та
експорт якісної вітчизняної конкурентоспроможної про!
дукції, а й створити передумови до покращення екологі!
чного стану сільських територій та закласти підвалини для
сталого розвитку економіки загалом. Імплементація дер!
жавної політики сприяння розвитку виробництва орган!
ічної продукції через запропоновані напрями вдоскона!
лення законодавства, управління та інфраструктури ви!
робництва органічної продукції, державно!приватного
партнерства та соціальної відповідальності агробізнесу
дозволить забезпечити доступ до міжнародних ринків та
ресурсів, що позитивно впливатиме на соціально!еконо!
мічну модернізацію аграрної сфери України.
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