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УДК 631.1.016:636.4

СТАН І ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ 
ОРГАНІЧНОГО СВИНАРСТВА УКРАЇНИ

І. В. Чернишов,1кандидат сільськогосподарських наук, доцент
М. В. Левченко, кандидат сільськогосподарських наук
І. С. Мазуркевич, магістр
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Вивчено потенціал розвитку органічного свинарства в південних 
регіонах України на прикладі типового фермерського господарства. 
Доведено можливість впровадження виробництва екологічної про-
дукції свинарства, відзначається актуальність даного впровадження 
та необхідність подальших розрахунків параметрів виробництва.

Ключевые слова: органічне землеробство, свинарство, продук-
ція тваринництва, аналіз, екологія.

Постановка проблеми. Україна, маючи значний потенці-
ал для виробництва органічної сільськогосподарської продук-
ції, її експорту, споживання на внутрішньому ринку, досягла 
певних результатів щодо розвитку власного органічного ви-
робництва. Так, площа сертифікованих сільськогосподарських 
угідь в Україні, задіяних під вирощування різноманітної орга-
нічної продукції, складає більше чверті мільйона гектарів, а 
наша держава посідає почесне двадцять перше місце серед 
світових країн-лідерів органічного руху. Частка сертифіко-
ваних органічних площ серед загального об’єму сільськогос-
подарських угідь України складає майже 0,7% і ця цифра 
поступово збільшується. При цьому Україна посідає перше 
місце в східноєвропейському регіоні щодо сертифікованої 
площі органічної ріллі, спеціалізуючись переважно на вироб-
ництві зернових, зернобобових та олійних культур. Більшість 
українських органічних господарств розташовані в Одеській, 
Херсонській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській, Львів-
ській, Тернопільській, Житомирській областях. Українські 
сертифіковані органічні господарства – різного розміру – від 
кількох гектарів, як і в більшості країн Європи, до понад деся-
ти тисяч гектарів ріллі. 

Враховуючи той факт, що органічне тваринництво не 
може існувати без певної кількісної прив’язки до землі, а саме 
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представляється в максимальній кількості азоту на 1 га (170 
кг/га/рік). Тобто, для ефективного органічного свинарства, 
навіть з порівняно невеликим поголів’ям, необхідно мати чи-
малу кількість сертифікованої ріллі. Для обробітку данної ріл-
лі, згідно з нормативами органічного господарства, необхідно 
використовувати лише органічні добрива, а таким добривом 
може служити гній (накопичений і перегорівший, а також як 
відходи його переробки в біогазовій установці). 

Все це створює певний замкнутий цикл органічного госпо-
дарства, починаючи від виробництва рослинної продукції та 
кормів для тваринництва до власне тваринництва та готової 
продукції від цієї діяльності. Така замкнутість циклу виробни-
цтва значно зменшує ризики виробництва, адже сприяє ав-
тономності, що є стратегічно важливим фактором державної 
продовольчої безпеки України, та сприятиме сталому розви-
тку сільського господарства у майбутньому. 

Завдяки органічному господарству вдасться підвищити 
родючість грунтів і взагалі їх зберегти, підвищити екологічну 
безпеку  сільських територій шляхом зменшення кількості міне-
ральльних добрив і хімії, що використовують при інтенсивному 
землеробстві. Також дане господарство призводитиме до під-
вищення рівня біорізномаїття навколишнього середовища, що 
в свою чергу сприятиме лише покращенню екологічного стану.  
А  покращення екологічних умов призведе до поліпшення за-
гального стану здоров’я населення та їх імунного опору. А це 
вже являється стратегічним пріоритетом МОЗ України яке має 
бути зацікавленими у покращенні здоров’я населення України. 

Отже, якщо враховувати всі ці фактори, то питання «А чи 
необхідно розвивати органічне господарство і чи може воно 
бути ефективним?» можна впевнено заявити, що «Може!» і це 
єдине правильне рішення, адже воно призведе до автоном-
ності (незалежності) у питаннях самозабезпечення населення 
необхідними харчовими продуктами, покращить екологіч-
ні умови проживання, підвищить рівень здоров’я населення 
(здорове населення – це активні і вмотивовані люди) і  згодом 
дасть можливість позиціонувати свою країну в світі, як висо-
ко розвинутою та передовою. 
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Стан вивчення проблеми. Розробка сучасних енерго- та 
ресурсозберігаючих технологій, зниження собівартості виро-
бленої продукції, спрямованих на підвищення продуктивності 
тварин є важливим напрямком досліджень, тому обґрунтуван-
ня доцільності і можливості використання засад органічного 
землеробства для галузі свинарства є актуальним.

Метою досліджень було провести аналіз існуючої техноло-
гії утримання свиней у типовому фермерському господарстві 
Півдня України і сформулювати висновки щодо можливості і 
доцільності впровадження органічного тваринництва в даних 
умовах. Сформовані завдання досліджень:

- проаналізувати відповідність місця розташування вимо-
гам до сертифікації як підприємство органічного землеробства;

- проаналізувати наявність земельних площ підприєм-
ства та використовуваних кормових культур вимогам органіч-
ного тваринництва;

- проаналізувати відповідність видового та статевові-
кового складу тварин, наявних в підприємстві вимогам ор-
ганічного землеробства, відповідність норм навантаження на 
одиницю площі згідно з вимогами сертифікування підприєм-
ства з органічного землеробства. 

- виявити резерви нарощування поголів’я тварин до 
оптимального співвідношення до орних земель. 

- рекомендувати шляхи переходу до органічної техноло-
гії утримання.

Методика досліджень. Оцінка технології вирощування 
свиней здійснювалась на основі загальноприйнятих техноло-
гій і методичних рекомендацій Інституту свинарства НААН та 
методики сертифікації підприємств з органічного землероб-
ства «Органік-стандарт» [1-3]. 

Результати досліджень. Перехід на екологічно чисте 
виробництво продукції свинарства дасть змогу підвищити 
економічну ефективність ведення галузі свинарства у ПСП 
«Дружба». Господарство за місцем розташування відповідає 
вимогам до сертифікації як підприємство органічного земле-
робства.
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Земельні площі підприємства та посівні культури э достат-
німи для впровадження органічного тваринництва (табл. 1).

Видовий та статевовіковий склад тварин, наявних в під-
приємстві, відповідає вимогам, за поголів’ям не перевищує 
норми навантаження на одиницю площі згідно з вимогами 
сертифікування підприємства з органічного землеробства 
(табл. 2). Існують значні резерви нарощування поголів’я тва-
рин до оптимального співвідношення до орних земель.

Таблиця 1
Структура посівних площ господарства

№ п/п
Назва 

продукції

Вироблено продукції Структура 
посівних 
площ, %площа,га ц

1
Озима 

пшениця 827 20636 32,1

2 Жито 100 1161 3,9

3
Кукуруза на 

зерно 180 9050 7,0

4 Ячмінь ярий 500 6547 19,4

5 Соняшник 710 9897 27,6

6 Соя 100 1227 3,9

7 Ріпак озимий 158 1871 6,1

Таблиця 2
Продукція тваринництва

Вид тварин Середньорічне поголів’я Вироблено продукції, ц

ВРХ на відгодівлі 280 306

Свині 221 133

ВРХ дійні 83 2475

При організації кормової бази необхідно враховувати, що 
свинарство поєднується з молочним скотарством. У структурі 
органічного сільського господарства під молочне скотарство 
відводиться 60% площі с.-г. угідь господарства, решта може 
бути використана для свинарства і птиці. Маючи в наявності 
2500 га загальної площі с.-г. угідь, розраховуємо площу, що 
буде основою для розрахунку можливого поголів’я свиней у 
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даному господарстві при переході його на органічний тип, що 
буде становити 1000га.

На 100 га ріллі повинно бути в середньому 8 середньо-
річних свиноматок (з урахуванням технологічного шлейфу). 
Отже, можливе поголів’я свиноматок у господарстві станови-
тиме 80 голів. Відповідно загальні можливі потужності госпо-
дарства за умови органічних технологій складають орієнтовно 
972 голови. Це втричі більше поголів’я, ніж наявне на даний 
час.

Висновки. Проведений аналіз дає змогу сформулювати 
позитивний висновок щодо можливості впровадження ви-
робництва екологічної продукції свинарства в умовах підпри-
ємства, відзначається актуальність даного впровадження та 
необхідність подальших проектних розрахунків параметрів 
виробництва.

Список використаних джерел:
1. Посилання [Інтернет-ресурс] / Посилання – Режим доступа : http://organicstandard. 
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І. В. Чернишов, М. В. Левченко, І. С. Мазуркевич. Состояние и потенци-
ал развития органического свиноводства Украины.

Изучен потенциал развития органического свиноводства в южных ре-
гионах Украины на примере типового фермерского хозяйства. Доказана воз-
можность внедрения производства экологической продукции свиноводства, 
отмечается актуальность данного внедрения и необходимость дальнейших 
проектных расчетов параметров производства.

Ключевые слова: органическое земледелие, свиноводство, продукция 
животноводства, анализ, экология.
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І. Chernishov, M. Levchenko, І. Mazurkevich. State and potential of 
development of the organic pig breeding of Ukraine.

Studied the potential of organic pig production in southern Ukraine on 
the example of a typical farm. The possibility of introducing pig production of 
environmentally friendly products, there is the urgency of the need to implement and 
further calculations production parameters. Organic agriculture - a comprehensive 
production management system that promotes and enhances the health of 
agricultural ecosystems, including biodiversity, biological cycles, biological activity 
of the soil, which can be achieved by using as agronomic, biological and mechanical 
methods as opposed to the use of synthetic materials to perform specifi c functions 
within the system. Based on these assumptions the research conducted on current 
issues, as they provide an analysis of organic farming southern Ukraine. The 
unilateral development of organic production in our country caused by incomplete 
legislative and regulatory framework that clearly outlined the state policy in the 
fi eld of organic production, created the conditions for the legal recognition and 
protection of organic products, the formation of a national certifi cation system, 
rules, standards, and clear, eff ective state support and incentives for organic 
production. Due to organic farming will be able to increase the soil fertility and 
generally keep them, increase the environmental safety of rural areas by reducing 
the number fertilizers and chemicals that are used in intensive agriculture. Also, 
this sector will lead to an increase in biodiversity of the environment, which in 
turn will contribute to the increased environmental condition. And improving 
environmental conditions will improve the general state of health and their immune 
resistance. And this is a strategic priority of the Ministry of Health that Ukraine 
should be interested in improving the health of the population of Ukraine. The data 
are of great scientifi c and practical importance can be used in planning new and 
reforming existing pig enterprises. 

Key words: organic farming, pig production, animal products, analysis, 
environment.
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