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До 2050 р. чисельність населення світу зросте до               
9,7 млрд. осіб,  72% з яких житиме в містах  

(дані ООН). 

Україна стає важливим учасником світової продовольчої 
безпеки, в т.ч. Волинська область 



 ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА – 600 

  АГРАРНІ ФОРМУВАННЯ – 248 

 ОСОБИСТІ СЕЛЯНСЬКІ  

    ГОСПОДАРСТВА - 159 тисяч  

           

з них сільське населення -   

496 тис. осіб (48%) 

 
Населення  

1млн 40 тис. осіб 

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОЛИНІ 
Волинь займає 2014,4 тис.га – 3,3 % території України 

 

Сільськогосподарські угіддя - 1047,5 тис. га,  

з них рілля – 672,3 тис. га – 33 % 

Осушені землі - 347 тис. га  
 

Виробляє 3 % загальнодержавних обсягів  

продукції сільського господарства  



Динаміка виробництва валової продукції сільського 
господарства 

(в постійних цінах 2010 року), млрд. грн. 
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Виробництво продукції сільського господарства у 
2018 році за категоріями виробників, млрд грн 

4,4 

2,7 



Волинська  
область – 103,1 

% 

Індекс виробництва агропродукції у 2018 році 



Вклад різних категорій господарств  
у виробництво валової продукції  

сільського господарства, % 

2018 

55 

45 



це 1,3 % працюючих у 
сільському господарстві 

України 

Чисельність працюючих в 

сільському господарстві, 

тисяч осіб 

Частка виробництва 
сільськогосподарської продукції 

господарствами населення  у 2018 
році, % 



1 місце 

• у виробництві вівса 
•  (77 тис тонн) 

4 місце 

• у виробництві жита 
• (60,5 тис тонн) 

5 місце 

• у виробництві ярої пшениці 
(49 тис тонн) 

8 місце 

• у виробництві картоплі 
(1164,5 тис тонн) та ріпаку 
(136,4 тис тонн) 

9 місце 

• у виробництві цукрових 
буряків (528,3 тис тонн)  

 

8 місце 

• за кількістю корів та 
птиці 

• (91,8 та 7379 тисяч голів 
відповідно) 

 

10 місце 

• за кількістю свиней              
(285,5 тисяч голів) 

12 місце 

• за кількістю ВРХ            
(137,3 тисяч голів) 

В рейтингу регіонів Волинь займає:  



1. Земельна реформа 
2. Стимулювання розвитку 

агропромислового 
комплексу 

4. Якість і безпечність 
харчових продуктів 

3. Розвиток органічного 
ринку 

Агропромисловий 
комплекс 

РОЛЬ        ВЛАДИ 



 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року 
Затверджена Постановою КМУ від  06.089.2014 року № 385 

 

Стратегія розвитку Волинської області  

на період до 2020 року 
Затверджена рішенням сесії обласної ради від 20.03.2015 №34/7 

 

Єдина комплексна стратегія та плану дій розвитку сільського господарства 

та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки 
 

Схвалено Національною  Радою Реформ 09. 11.2015 

Концепція розвитку сільських територій 

Затверджено розпорядженням КМУ від 23.09.2015 року №995-р 

План заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій  

Затверджено розпорядженням КМУ від 19 липня 2017 року №489-р  



 
• - Розвиток сільських територій, 

• - Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної 
спроможності сільських територій, 

• - Розвиток підприємницького середовища та 
конкуренції на регіональних товарних ринках, 

• - Раціональне використання природно-ресурсного 
потенціалу. 
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Стратегія розвитку Волинської області  

на період до 2020 року 

Напрям «ВОЛИНСЬКЕ СЕЛО» 
 



Стабільна державна підтримка галузі АПК 

• Підтримка АПК залишається серед головних урядових 

пріоритетів. Другий рік поспіль на підтримку галузі АПК 

виділяється фінансовий ресурс на рівні 1% від аграрного ВВП.  

• У 2018 році з Державного бюджету було профінансовано більше    

4 млрд грн, із яких 120 мільйонів гривень (3%) отримали 

агровиробники та особисті селянські господарства Волині.  

• На 2019 рік Урядом передбачено 5,9 млрд грн на фінансування 

програм підтримки агропромислового комплексу. 

• В області з 2016 року з області діє «Комплексна програма 

розвитку галузі АПК», яка  в більшості орієнтована на 

підтримку особистих селянських господарств регіону. 



Вирішення проблем в рамках  

Комплексної програми  
 

Сприяння в активізації підприємницької діяльності  

Вирішення проблем зайнятості населення 

Вирішення проблем збуту агропродукції 

Сприяння розвитку інфраструктури 



За 2018 рік  

надано послуг  

на суму  

4,8 млн грн.  

В області  

зареєстровано 

29 СОК  

(діючі – 15 

новостворені - 3) 

Більше 600 осіб 

 є членами  

кооперативів 

Передумови  

розвитку СОК: 

в області 

налічується  580 ФГ  

та 150 тисяч ОСГ 

КООПЕРАЦІЯ -  ШЛЯХ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ  

ДРІБНИХ АГРОВИРОБНИКІВ 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
 

На даний час  кооператив проводить реконструкцію приміщення для 
облаштування  приміщення  майбутньої сироварні 

СОК “Степ” Горохівського 
району у 2018 році придбано 

обладнання для переробки 1000 л 
молока/добу  на загальну суму 

2,95 млн грн 

в т.ч. отримано 
фінансової підтримки з 

державного бюджету на 

суму 1,72 млн грн 

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СОК  
З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

В МАЙБУТНЬОМУ 
ВИРОБНИЦТВО ГОТОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ПІД ВЛАСНОЮ 
ТОРГОВОЮ МАРКОЮ 
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Результати проекту “Ключ до успіху” 

 
Створено: 

СОК “ВОЛИНСЬКА КАРТОПЛЯ” 

с. Забороль Луцького району 

12членів, в т.ч. 2 ФГ 
неспеціалізована оптова торгівля  

 

КАРТОПЛЯРСЬКИЙ 

 

СОК “ФУНДУК ВОЛИНІ” 

с. Смолигів Луцького району 

9 членів, в т.ч. 5 ФГ  
оптова торгівля фруктами та овочами  

 

ГОРІХОВИЙ 



До реформи: 

Загальна кількість 

 рад - 408, з них: 

міських - 7 

селищних - 22 

сільських - 379 
 

 

На даний час: 

Загальна кількість  

рад - 185 

 

Об'єднані громади 51 
 

Процес об‘єднання спричинив до необхідності по  

новому  подивитися на забезпечення потреб громади та на нові 

економічні можливості, якими можуть скористатися ОТГ, селяни, 

фермери, обслуговуючі кооперативи, комунальні підприємства  



Передача земельних 
ділянок 

сільськогосподарського 
призначення у комунальну 

власність ОТГ  

Всього передано  
49,4 тисяч 
гектарів 

для 30-ти ОТГ у 
10 районах 

11,4 тис. га 

9,3 тис. га 

1,7 тис. га 

0,96 тис. га 

0,8 тис. га 
5,3 тис. га 

3,4 тис. га 

5,3 тис. га 

3 тис. га 

8,1 тис. га 



 

Динаміка нарахувань орендної плати за 

земельні частки (паї) в тис грн  

та середньої плати грн/га 

 

625 

794 

1067 

990 

1148 



Протягом 2014-2018 років 

введено  

у сільськогосподарський обіг     

44 тис.га облугуючої ріллі 

Збільшено 

посівні площі 

+ 44 тис.га 



Зміна динаміки посівів,  % 

86% 

35% 

Льон-довгунець 

Цукрові буряки 

Ріпак 

Соя 55% 

Соняшник 

20% 

24% 

30% 

9% 

Кукурудза на зерно 

17% 



 

• За матеріалами https://landlord.ua/ 

Кліматичні зони мігрують на 
північ. 
 Підвищення температури на 1°С 
зсуває межу агрокліматичних зон  
в середньому на 100 км на північ.  
 

100 км 

Вплив зміни клімату 

https://landlord.ua/
https://landlord.ua/


Практично зменшується територія зони Полісся - 

зона достатнього зволоження  

      

 

 

Питання вологи, водного режиму, використання торфових 
земель. 



Цей Закон визначає основні принципи та вимоги до органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції, засади 

правового регулювання органічного виробництва, обігу 

органічної продукції та функціонування ринку органічної 

продукції, правові основи діяльності центральних органів 

виконавчої влади, суб’єктів ринку органічної продукції та 

напрями державної політики у зазначених сферах. 

Закон України «Про виробництво та обіг 

органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини" (втратить чинність 02.08.2019) 

 

Закон України "Про основні принципи 

та вимоги до органічного виробництва, 

обігу та маркування органічної 

продукції"  

(вводиться в дію 02.08.2019) 
 

 



1. Ішмурат В.В., ФОП 

2. Агрофрукт ЛТД, ТОВ 

3. Біофрут, ТОВ 

4. ВОЛИНЬСАПРОФОС ТОВ 

5. ВОЛТА, ПФ 

6. ДОБРИЙ САД, ТОВ 

7. Еко-Беріс, ТОВ 

8. ЗАХІД АГРО, ПП 

9. Компанія "Терра-Агро", ТОВ 

10. Корніленко С.А., фіз.ос. 

11. Органік беррі, ТЗОВ 

12. Органік ВЕРІ БЕРРІ, ТОВ 

13. Підбереззя Сад, ФГ 

14. Продхолод-М, ТзОВ 

15. Пушкар Г.Ф., ФОП 

16. Порицьке, ТОВ 

17. Старий Порицьк, ТОВ 

18. ШАНС ВІК, ТОВ 

Сертифіковані оператори Волині   
«Органік стандарт» 

http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/9ccf559fd75e40b18b7092c86fbc049c
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/9ccf559fd75e40b18b7092c86fbc049c
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/9ccf559fd75e40b18b7092c86fbc049c
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/5f5642844f194ac09edc417953587576
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/5f5642844f194ac09edc417953587576
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/5f5642844f194ac09edc417953587576
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/b35aed68d46348a1bbacde71aad219e2
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/b35aed68d46348a1bbacde71aad219e2
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/41d6c6c50d244f2f809a2d218eb03a7d
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/f23bc2818eb9409c9d6e1274b42042ee
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/dab33eec4be542c78e887f2a0dce9724
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/c36a309552fa49cf87205b99e0cb4368
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/c36a309552fa49cf87205b99e0cb4368
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/c36a309552fa49cf87205b99e0cb4368
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/c36a309552fa49cf87205b99e0cb4368
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/a32152fb0e184aa89c618b9e28602306
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/b9116f784dc44f3f87b23b8870f6a7c4
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/b9116f784dc44f3f87b23b8870f6a7c4
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/b9116f784dc44f3f87b23b8870f6a7c4
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/b9116f784dc44f3f87b23b8870f6a7c4
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/b9116f784dc44f3f87b23b8870f6a7c4
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/d04c2a33db724169ac38caca5b2b559f
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/d04c2a33db724169ac38caca5b2b559f
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/d04c2a33db724169ac38caca5b2b559f
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/d04c2a33db724169ac38caca5b2b559f
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/d04c2a33db724169ac38caca5b2b559f
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/541f95e213f54643a6ed9f617ff8e9f8
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/541f95e213f54643a6ed9f617ff8e9f8
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/541f95e213f54643a6ed9f617ff8e9f8
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/0e8c79a16acc46b4aa95c069aa94af76
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/0e8c79a16acc46b4aa95c069aa94af76
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/0e8c79a16acc46b4aa95c069aa94af76
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/0e8c79a16acc46b4aa95c069aa94af76
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/0e8c79a16acc46b4aa95c069aa94af76
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/0e8c79a16acc46b4aa95c069aa94af76
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/0e8c79a16acc46b4aa95c069aa94af76
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/9eed324d687043a1ac7cedc8958f40e8
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/9eed324d687043a1ac7cedc8958f40e8
http://www.organicstandard.com.ua/ua/clients/9eed324d687043a1ac7cedc8958f40e8


ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ВОЛИНІ 

• Це  більше сотні великих, середніх і малих підприємств 
різної форми власності, які виробляють майже 25 відсотків 
загального обсягу промислової продукції області.   
 

•  Серед них: м’ясопереробних – 45, хлібопекарських – 35, в тому 
числі і міні-пекарні, кондитерських – 6, хлібоприймальних – 5, 
молокопереробних – 4, підприємств з виробництва макаронних 
виробів,  – 3, комбікормових підприємств – 3, цукрових заводів – 3, 
плодоовочевих – 14, спиртогорілчане –  1, пивобезалкогольних – 5, 
олійно-жирових – 3, рибопереробних – 3, підприємств з 
виробництва соусів та  приправ – 2 та інші… 
 

• Майже 6 тисяч трудівників займаються виробництвом продуктів 
харчування, або кожен п’ятий, зайнятий  у промисловості Волині, 
велика когорта професіоналів, що розробляють національні та 
впроваджують європейські стандарти якості.   

 
• За підсумками 2018 року харчовики Волині реалізували продукції 

на 7,6 млрд грн 
                                                                                        
 



Законодавчо встановлена обов'язковість                                    
впровадження системи НАССР 

Наказ Мінагрополітики України 
від 01.10.2012 № 590  

“Про затвердження вимог щодо 
розробки впровадження та 

застосування постійно діючих 
процедур, заснованих на 

принципах Системи управління 
безпечністю харчових продуктів 

(НАССР) 

Стаття 20. Підприємства, які займаються виробництвом або 
введенням в обіг харчових продуктів, зобов’язані розробити, 
ввести в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що 

засновані на принципах системи аналізу небезпечних 
факторів та контролю у критичних точках (НАССР). 

Закон України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів» 





 
Моніторинг  впровадження міжнародних систем 

управління безпечністю та якістю харчової продукції на 
підприємствах харчової та переробної промисловості 

Волинської області    

 
  

Більше ніж на 50 підприємствах харчової і переробної промисловості області 

впроваджена (або в стадії впровадження) сертифікована система управління якістю 

відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2000, міжнародна система ISO 22000 

стандарту серії ISO 1400, система НАССР, що в комплексі дає змогу випускати якісну 

та конкурентоспроможну продукцію. 
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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Бренди і торгові марки ВОЛИНІ 



Зовнішньоекономічна діяльність галузі 
АПК за 2018 рік 

Позитивне сальдо галузі –  
65,4 млн дол США 

Загальний експорт Волині –  

720 млн дол США 

Експорт галузі АПК –  
128,6 млн дол США 

Імпорт галузі АПК –  
63,2 млн дол США 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Аграрне відомство     
ЗАПРОШУЄ: 

ДО   СПІВПРАЦІ, 
ДО   ПАРТНЕРСТВА  !!! 

+38 067 334 45 42 
post@agro.voladm.gov.ua 

http://agrovolyn.gov.ua/ 

https://www.facebook.com/VolynAgro/ 
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