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У статті  охарактеризовано стан органічного овочівництва в Україні, проаналізовано 
існуючі проблеми та потенціал розвитку ринку органічної овочевої продукції в 
найближчі роки. 
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В статье охарактеризовано состояние органического овощеводства в Украине, 
проанализированы существующие проблемы и потенциал развития рынка 
органической овощной продукции в ближайшие годы. 
Ключевые слова: органическая овощная продукция, рынок органического овощеводства, 

сорта, гибриды, селекция, рентабельность. 

 
The article characterizes the state of organic vegetable growing in Ukraine, analyzes the 
existing problems and potential of the development of the organic vegetable market in the 
coming years. 
Keywords: organic vegetable production, organic vegetable market, varieties, hybrids, selection, 

profitability. 

 

Українське овочівництво має важливе соціальне значення і відіграє виняткову роль 

для продовольчої безпеки країни. У структурі продовольчого кошика частка овоче-

баштанної групи постійно зростає і на сьогодні складає 14,6%, випереджаючи такі країни, як 

Туркменістан, Молдову, Білорусь. Україна входить до першої п’ятірки країн з виробництва 

овочів у світі (10,3 млн т), виробляє близько 18% овочів Європи [1].  

Сегмент агровиробництва, який показує постійне зростання в світі, – це органічні овочі. 

У Європі частка органічного овочевого сегменту складає 42%. Цей тренд продиктований 

збільшенням попиту на здорове харчування і простежується як за кордоном, так і в Україні 

[2].  

Органічне овочівництво – оптимальне рішення для фермерів із невеликими площами – 

0,2 га, а в закритому ґрунті й ще менших (теплиця площею  0,12 га) [3]. Вирощування 

органічних овочів для дрібних фермерів не є значно дорожчим ніж вирощування звичайних 

овочів, проте вартість їх набагато вища. Тому органічне овочівництво – одна із 

найперспективніших галузей рослинництва в Україні [4].  

За даними ВООЗ людині необхідно споживати 441 г овоче-баштанної продукції на 

добу, або 161 кг на рік. У 2018 р. в Україні споживання овочів знаходилося на межі 

встановлених медичних норм – 163,3 кг. На думку фахівців,  в Україні є всі передумови для 

розвитку й органічного овочівництва. У Стратегії розвитку аграрного сектора економіки на 

період до 2020 р. та Галузевій комплексній програмі «Овочі – 2020» передбачено до 2020 р. 
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довести обсяг частки органічної овочевої продукції до 10%, тобто виробляти 1,5 млн т 

органічних овочів [1].     

Налагодження експорту дасть змогу збільшити виробництво органічних овочів на 

порядок. Потенційний ринок збуту є в Німеччині, Польщі та й вітчизняні роздрібні мережі 

могли б купувати немало. Була б лише достатня й регулярна пропозиція за розумними 

цінами та високої якості [3].  

Отже, основною метою статті є аналіз сучасного стану органічного овочівництва в 

Україні та перспектив зростання ринку органічної овочевої продукції. 

За даними української філії Європейського дослідного інституту органічного 

сільського господарства  на початок 2017 р. в Україні у виробництві органічних овочів було 

зайнято близько 20 підприємств. Ще 5 виробників мали площі з овочевими, що знаходяться в 

конверсійному періоді [5].  За різними джерелами, основне виробництво органічних овочів в 

Україні зосереджено в фермерських господарствах Вінницької, Житомирської та Львівської 

областей, де найчастіше посилаються на досвід діяльності таких українських органічних 

овочевих підприємств, як ТОВ «Чистий продукт-С», ФГ «Біопродукт», ФГ «Костів» та ін. 

[5]. 

Загальна площа під органічними овочами у світі  складає 253 тис. га, або 0,4 % від 

загальної площі світових сертифікованих органічних земель. Країни з найбільшими площами 

органічних овочів – це США, Мексика та Італія, в кожній з яких вирощують органічні овочі 

на площі понад 20 тис. га [1]. Динаміку посівних площ органічних овочів у світі наведено в 

табл. 1.  

Таблиця 1 

Динаміка посівних площ органічних овочів у світі, тис. га [5] 

Р о к и 

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 

105,7 152,2 181,4 208,2 211,9 223,3 240,7 242,7 

 

Так, за період 2005–2013 рр. загальна площа вирощування органічних овочів 

збільшилась у 2,3 рази,  в середньому на 20 тис. га за рік. Прогнозується і подальше 

зростання виробництва екологічно чистих овочів у світі, оскільки попит на них тільки 

підвищується.  

В Україні площа під органічними овочами в останні роки становила близько 5,4 тис. га, 

або 1% від загальної площі, зайнятої українським органічним виробництвом, та 2,2% від 

світового показника [5]. За даними Федерації органічного руху України, ємність ринку 

органічних овочів щорічно зростає на 10-15%, і станом на 2017 р. становила близько  

40 мільйонів євро. Аналітики прогнозують, що подальший розвиток органічного 

овочівництва в Україні може відбутися за таких факторів, як виробництво продуктів 

переробки, орієнтування на експорт та перехід невеликих фермерів у нішеві сегменти [5].  

Незважаючи на певні позитивні тенденції у розвитку органічного овочівництва в 

Україні, існує також і низка факторів, які гальмують реалізацію масштабного потенціалу 

країни у цьому сегменті аграрного сектору. Справа в тому, що дієвих та перевірених 

універсальних рішень для запровадження органічного овочівництва на даний момент не 

існує, тому фермерам-овочівникам доводиться йти шляхом проб та помилок, 

експериментувати, шукати власні технологічні рішення. В органічне овочівництво не можна 

просто перенести досвід неорганічного овочівництва або тих виробників, що вирощують 

органічну зернову групу [4]. 

В Україні овочівники не мають і належної державної підтримки, оскільки нинішні 

програми в цьому сегменті обмежуються пільговими кредитуваннями та окремими 
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програмами фінансування у співпраці з міжнародними донорами. Насамперед держава 

орієнтується на значну підтримку виробників зерна, що обмежує розвиток овочівництва в 

цілому й органічного зокрема [6].  

Також на заваді збільшення обсягу виробництва власної органічної овочевої продукції 

в Україні стоять [1]:  

� низька маркетингова культура органічних підприємств, неефективно функціонуючий 

ланцюг постачання органічних овочів, зокрема відсутнє широке впровадження 

логістики за принципом «від лану до столу»; 

� низький рівень впровадження технологій при вирощуванні органічної овочевої 

продукції через недостатнє інформаційне, ресурсне та технологічне забезпечення 

органічного сільськогосподарського виробництва, що призводить до деградації 

ґрунтів, посилення проявів ерозії та дефляції;  

� недостатня забезпеченість технічними засобами виробництва та післязбиральної 

доробки овочевої продукції; 

� недостатня кількість якісної органічної овочевої сировини для переробних 

підприємств, що призводить до імпортозаміщення в органічному секторі овочевого 

ринку; 

�  відсутність власних сертифікованих «органічних» насіннєвих підприємств з 

виробництва сертифікованого насіння овочевих рослин; 

� використання в органічному виробництві сортів інтенсивного типу. 

Отже, як зазначено вище, в органічному овочівництві використовують сорти, 

пристосовані для інтенсивного виробництва. Ці сорти потребують хорошої системи захисту 

та удобрення, вони високоврожайні, але мають низький рівень стійкості до стресових умов 

та шкодочинних факторів [4]. Тому сучасні умови ринку потребують створення селекційних 

інновацій, які за комплексом адаптивних показників повинні бути придатними до різних 

технологій вирощування, в тому числі органічних.  

Зокрема, завдяки роботі генетичного банку, необхідно значно оновити первинні 

колекції селекціонерів новими генетичними джерелами продуктивності, стійкості до хвороб і 

шкідників за такими культурами як томат, перець солодкий, капуста головчаста, цибуля 

ріпчаста, буряк столовий, морква та ін. [1].  

В Інституті овочівництва і баштанництва НААН проводять роботу із прискореного 

створення високостійких форм овочевих культур до найбільш шкодочинних збудників 

хвороб біотехнологічними методами клітинної селекції іn vitro. Інститутом вже одержано 

стійкі до альтернаріозу лінії томату, баклажана та моркви, ведеться робота щодо створення 

стійких проти фузаріозу ліній огірка, капусти білоголової та перцю солодкого.  

На завершальному етапі селекційного процесу, спрямованого на виробництво 

органічної овочевої продукції, необхідно перевести на нову методологічну основу 

комплексну оцінку новостворених сортів і гібридів за стабільністю спадкування цінних 

господарських ознак – урожайністю, дружною віддачею врожаю, довжиною вегетаційного 

періоду, якістю плодових органів із вмістом біологічно цінних компонентів, придатністю до 

технологічної переробки, в тому числі на дитяче харчування та зберігання [1].  

Наукові доробки Інституту овочівництва та баштанництва НААН лягли в основу 

галузевої програми «Овочі України – 2020», яка має сприяти розвитку як ринку органічних 

овочів, так і ціновим пропорціям. Ринок органічної овочевої продукції вважається у світі 

рентабельним та прибутковим. Різні джерела вказують, що рівень рентабельності овочевого 

виробництва складає від 20 до 45%. Дані Organic Business School свідчать про загалом 

істотно вищу рентабельність органічного овочівництва, економію витрат за рахунок засобів 

хімізації (до 97%) та добрив (до 50%), проте водночас – про наявність цілого комплексу 
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додаткових обмежень (наприклад те, що не менше 20% площі сівозміни повинні займати 

ґрунтовідновлювальні культури та ін.), стандартів та витрат, які ретельно контролюються [5].  

Отже, особливістю ціноутворення на органічні овочі є додаткові витрати на зарплатню, 

сертифікацію, рекламу, логістичні послуги з одного боку, а  з іншого – відсутність витрат на 

засоби захисту рослин і мінеральні добрива. У літературних джерелах переважає думка про 

те, що в економічно розвинутих країнах виправданою вважається цінова надбавка 20–30%, 

тоді як в Україні вона досягає 100% і вище. Так звана «органічна премія» (перевищення ціни 

на органічні овочі над звичайними аналогами) становила, наприклад, у м. Київ у 2018 р. від 

150 до 1000%, що свідчить не стільки про прибутковість бізнесу, скільки про 

несформованість вітчизняного ринку [7]. 

Водночас, ціни на українські органічні овочі є нестабільними і коливаються залежно 

від сезонних обсягів виробництва та обсягів імпорту іноземної продукції або ж інших, 

неекономічних факторів. Так, в середньому в сезоні 2017–2018 рр. 1 кг органічних помідорів 

українського виробництва був дешевшим щонайменше удвічі за імпортні. Аналогічним або 

ж гіршим було співвідношення цін на огірки, кріп, салати тощо [7].  

Досвід інших країн свідчить, що узгоджена та цільова підтримка органічного 

виробництва сприяє його розвитку та становленню ринку. Спілка виробників органічних 

сертифікованих продуктів «Органічна Україна» від імені органічного бізнесу нещодавно 

звернулася до  уряду з вимогою підтримати запровадження відповідних інструментів 

державної фінансової підтримки органічного виробництва в Україні шляхом передбачення у 

проекті Держбюджету на 2020 та наступні роки відповідної бюджетної програми «Фінансова 

підтримка розвитку органічного виробництва продукції рослинництва, тваринництва, 

харчової продукції і кормів» в обсязі 600 млн грн на 300 тис. га земель.  

Отже, в органічному овочівництві українські виробники роблять поки що лише 

перші свідомі кроки. І від того, якими саме будуть ці кроки, як швидко вдасться 

напрацювати надійні виробничі технології, налагодити селекційну роботу, отримати 

державну фінансову підтримку, залежатиме успішність органічного овочівництва в Україні.  
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