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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобальні зміни у розвитку світової еконо�

міки тісно пов'язані з динамічним зростанням
попиту в багатьох країнах світу на високоякіс�
ну продукцію органічного агровиробництва,
що в порівнянні з традиційним має низку еко�
номічних, екологічних та соціальних переваг,
слугує основою повноцінного харчування лю�
дей та виключає будь�які ризики для їх здоро�
в'я, зберігає довкілля.
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ECONOMY GROWING OF AGRARIAN SPHERE: INFLUENCE OF ORGANIC AGRICULTURE

У статті визначено маркетингові інструменти на стадіях життєвого циклу органічної продукції. Розкрито ос!
новні характеристики та вказано відповідні міжнародні стандарти якості екологічно чистої продукції, згідно з якими
виробництво даного виду продукції є перспективним напрямом розвитку. Здійснено аналіз інноваційних та експорт!
них можливостей підтримки операторів органічного ринку в умовах СОТ.

In the article certainly marketings instruments are on the stages of life cycle of organic products. Basic descriptions
are exposed and the proper international standards of quality are indicated ecologically clean products, in obedience to
which a production of this type of products is perspective direction of development. The analysis of innovative and
export possibilities of support of operators of organic market is carried out in the conditions of SOT.

Ключові слова: органічне сільське господарство, агросфера, органічне виробництво, марке�
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Агросфера є однією із стратегічно важли�
вих галузей економіки країн, адже сільське
господарство є найбільшим і найважливішим
сектором економіки, здійснює вплив на еко�
номічну стабільність держави. Особливого
значення для світової економіки в ринкових
умовах має розвиток органічного виробниц�
тва в умовах міжнародної інтеграції. В пері�
од інтенсивного розвитку виробництва
сільськогосподарської продукції спостері�



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 18, 2015

11

гається все більше використання засобів за�
хисту рослин, різноманітних мінеральних
добрив, що шкодить здоров'ю людини та
зменшує об'єми споживання виробленої про�
дукції. Однак інтенсивне виробництво сіль�
ського господарства поряд з отриманням
більших прибутків не тільки шкодить природ�
ним ресурсам, а й негативно впливає на ри�
нок органічної продукції в перспективі його
розвитку. Результатом інтенсивного шляху
отримання більших прибутків є зниження
якості продуктів, не конкурентоспромож�
ність продукції як на національних, так і на
світових ринках, падіння іміджу країн. Все це
призводить до зниження інвестиційної при�
вабливості країни в цілому.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ОСТАННІХ РОКІВ

Наукова і прикладна проблематика еколо�
гізації сільського господарства ефективності
виробництва органічної сільськогосподарської
продукції та продуктів харчування постійно
знаходилась у полі зору багатьох зарубіжних і
вітчизняних вчених. Важливу роль у форму�
ванні теоретичних концепцій органічного агро�
виробництва відіграли наукові праці: В. Арти�
ша, Б. Буркинського, В.М. Ганганова, В.Г. Га�
ланца, Г. Калетніка, Л. Купінець, А. Мазура,
І. Шишки, В. Степанова, П. Мішеніна, С. Харіч�
кова, Н. Прокопчук, В. Потапенко та інші.

ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ
Визначення функціонального значення

органічного сільського господарства у забез�
печенні економічного зростання економіки
країни. Мета дослідження поставленої пробле�
ми є визначення економічних умов, що сприя�
ють збільшенню обсягів виробництва в агро�
промисловому комплексі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Складна екологічна ситуація, значною

мірою спричинена інтенсивною сільськогоспо�
дарською діяльністю, спостерігається в біль�
шості країн світу. Тому держави, насамперед
економічно розвинуті, дедалі активніше впро�
ваджують альтернативні системи сільського
господарювання. До таких методів ведення
сільськогосподарського виробництва нале�
жать: біоінтенсивне мініземлеробство (Bioin�
tensive Mini�Farming); біодинамічне землероб�
ство (Biodynamic Agriculture); технології вико�
ристання ефективних мікроорганізмів або ЕМ�
технології (Effective Microorganism Techno�
logies); маловитратне стале землеробство (LISA

— Low Input Sustainable Agriculture); органіч�
не сільське господарство (Organic Agriculture
або Organic Farming); точне землеробство
(Precision Farming or Precision Agriculture) та
ін.

На всіх етапах розвитку сільського госпо�
дарства одним із основних напрямків є вироб�
ництво екологічно чистої продукції, а також
обгрунтування заходів щодо стабілізації і
підвищення її ефективності. Виробництво
органічної продукції є головною метою всіх
господарюючих суб'єктів аграрного сектору та
спрямоване на формування органічного ринку
продовольства. Ефективність розвитку орга�
нічного виробництва формується під впливом
багатьох чинників, зокрема грунтово�кліматич�
них, технологічних, біологічних та інших, що
ускладнює пошук додаткових можливостей
для її підвищення.

У 2010 р. оборот національного ринку
органічних продуктів становив 2,4 млн євро, у
2011 р. збільшився до 5,1 млн євро, у 2012 р. —
до 7,8 млн євро, а в 2013 р. він склав 10,1 млн
євро [1]. Таким чином, незважаючи на кризу та
високі ціни, український органічний ринок зро�
стає.

На сьогодні органічні господарства набу�
ли поширення по всій території України, зок�
рема вони є у Полтавській, Закарпатській,
Івано�Франківській, Львівській, Вінницькій,
Тернопільській, Житомирській областях. За
даними останніх офіційних досліджень
кількість сертифікованих органічних ферм
становить близько 0,11% від усіх аграрних
підприємств в середньому по Україні. Біль�
шість органічних господарств України є вели�
кими, їхній розмір коливається біля відмітки
5 тис. га [2].

Висока рентабельність продукції органіч�
них агропідприємств за невеликого обсягу ви�
робництва пояснюється високими цінами реа�
лізації органічної продукції. Незважаючи на
несформований попит та неоформлену цільо�
ву аудиторію, ціни на продукцію органічного
виробництва завжди були вищими за ціни на
продукцію звичайного способу виробництва
[7].

За результатами опитування керівників гос�
подарств Київської, Вінницької, Полтавської,
Хмельницької, Тернопільської областей визна�
чено фактори, які ускладнюють збут органіч�
ної продукції, а саме: наявність посередників
на ринку (істотно впливає на збут — 59,2%;
впливає — 35,7%, не впливає — 5,1% відпові�
дей); наявність фальсифікації органічної про�
дукції (відповідно 36,2; 45,7 і 18,1%); недостат�
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ня державна підтримка (відповідно 49,7; 39,3 і
11,0%); бюрократія і корупція у сфері збуту
продукції (відповідно 28,2; 55,7 і 16,1%); низька
купівельна спроможність населення (відповід�
но 38,5; 47,0 і 14,5%); нерозвинена торговельна
мережа (відповідно 21,2; 55,7 і 23,1% відпові�
дей).

Факторами, які найменше впливають на
збут органічної продукції на агропродоволь�
чому ринку, керівники підприємств назвали:
слабку поінформованість товаровиробників
про переваги ведення органічного сільського
господарства, відсутність регламенту вироб�
ництва цієї продукції і спеціального маркуван�
ня, недостатню кваліфікацію кадрів, нижчу
продуктивність, низьку затребуваність нату�
ральних продуктів. Також вони зазначили, що
контроль господарств за відповідністю орган�
ічного виробництва мають здійснювати дер�
жавні органи — 36,7% відповідей; безпосе�
редні сільгосптоваровиробники — 41,1%
відповідей; меншою мірою вони довіряють
бізнес�організаціям — 16,8% та іноземним
організаціям — 6,9%. При цьому керівники
сільськогосподарських підприємств, на від�
міну від представників регіональних органів
управління, більш скептично ставляться до
прийняття спеціальної програми з органічно�
го сільського господарства та її впливу на ви�
робництво і доступність органічних продуктів.
Так, значна частина сільськогосподарських
товаровиробників (52,2%) вважають, що про�
грама не матиме істотного впливу, водночас
представники регіональних органів (88,3%)
оцінюють прийняття її як вагомий інструмент
впливу на виробництво і збут органічної про�
дукції. Більша частина опитаних керівників
вважають, що без державної допомоги не

можна організувати виробництво і збут нату�
ральних продуктів. При цьому основними сти�
мулами для переходу в категорію органічних
керівники господарств вважають наявність
гарантованих ринків збуту продукції — 38,9%,
фінансову підтримку і захист — 21,6%.

Названі чинники негативно впливають і на
розвиток вітчизняного ринку відповідної про�
дукції, оскільки обмежують її товарні постав�
ки та позбавляють споживачів упевненості в
придбанні сертифікованих виробів [8].

Окреслені проблеми в цілому визначають
першочергові напрями розв'язання завдання
розвитку органічного виробництва і ринку в
Україні, а саме: вдосконалення законодавчої,
нормативної та інформаційної баз у цій сфері;
проведення у регіонах, які мають перспективи
органічного виробництва, всебічних агрономі�
чних досліджень з метою: поліпшення викори�
стання сільськогосподарськими виробниками
локальних природних ресурсів (на кшталт кон�
турного землеробства, терасування, загінного
випасу, безполицевого обробітку грунтів, біо�
пестицидів і біофунгіцидів тощо); визначення
оптимальних сівозмін (для природного внесен�
ня у грунт компонентів, що відновлюють його
родючість).

Поліпшення фінансового забезпечення ви�
робників органічної продукції досягається за
рахунок: отримання ними доступу до урядових
грантів, субсидій і кредитів; підвищення при�
бутковості їх діяльності (зокрема, запровад�
ження первинної обробки продукції і застосу�
вання паливоощадних технологій); розвитку
відповідної інфраструктури (сільських доріг,
фермерських ринків і магазинів, агротуризму
тощо). Комплексна реалізація зазначених ме�
ханізмів зміцнить позиції органічної галузі
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Рис. 1. Інтереси держави і товаровиробників при використанні
територіального маркування
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сільського господарства в Україні, забезпечить
сталий розвиток аграрної сфери, наблизить
країну до вирішення проблеми покращення
екологічних характеристик господарської
діяльності та якісних показників виробленої
продукції.

Спираючись на результати дослідження,
можна стверджувати, що в умовах посилення
конкурентної боротьби товаровиробники
органічної продукції аграрного сектору ста�
ють лідерами за рахунок комплексних зусиль
у сфері маркетингу, продажу, виробництва,
фінансів, логістики. Брендинг при цьому є хоча
й не основним, однак потужним інструментом.
Нині ринок вітчизняних агропродовольчих
брендів поступово формується і поки не роз�
глядається як основний пріоритет для місце�
вих товаровиробників. Однак, зважаючи на
процеси глобалізації економіки, українські
товаровиробники у боротьбі за покупця по�
винні створювати власні локальні бренди, які
забезпечуватимуть товару конкурентоспро�
можну позицію на ринку в умовах відкритості
економіки. Серед найбільш перспективних на�
прямів розвитку бренду на агропродовольчо�
му ринку країни слід назвати управління брен�
довим портфелем шляхом комбінування на�
ціональних і локальних брендів. Зазначимо,
що створення локальних брендів повинно ор�
ієнтуватися на чіткі цільові сегменти або рин�
кові ніші. У подальшому найбільш успішні ло�
кальні бренди можна використати як націо�
нальні бренди, орієнтовані на зовнішні ринки
[8].

Таким чином, територіальне маркування
товару може істотно вплинути на конкуренто�
спроможність продукції сільського господар�
ства в цілому, а також органічної продукції як
на внутрішньому, так і на міжнародному рин�
ках. Водночас маркування має під собою в
більшій мірі політичну та економічну спрямо�
ваність (рис. 1).

На думку фахівців, маркування PDO і PGI
можуть одержати у Закарпатті (овечі сири та
вина, наприклад, десертне вино "Троянда За�
карпаття"), південних регіонах (винна продук�
ція). Окрім того, поширення локальних брендів
на регіональному та національному рівнях ви�
магає створення дієвої дистриб'юторської ме�
режі, яка відповідатиме особливостям брендо�
вої пропозиції.

Прикладом ефективного просування
сільськогосподарської продукції місцевих то�
варовиробників із використанням місцевих
брендів є збут продукції під торговими марка�
ми "Смак Українських Карпат" та "Волинський

екологічний продукт". Під ТМ "Смак Українсь�
ких Карпат" реалізують свою продукцію 13 ви�
робників чотирьох Карпатських областей —
Івано�Франківської, Львівської, Чернівецької
та Закарпатської. Торгова марка означає по�
ходження продукції з чотирьох областей,
відповідний смак, а також є гарантією високої
якості продуктів харчування. У цій торговій
марці мають право брати участь лише пере�
вірені виробники, які підтримують дану ідею.
Асортимент продукції, об'єднаної торговель�
ною маркою, охоплює різні види продукції,
специфічної для Карпатського регіону, у тому
числі сири, леквари, білі гриби, дикі ягоди,
зібрані в горах, карпатський мед, лікувальні
травні збори тощо [9].

Під торговим брендом "Волинський еколо�
гічний продукт" працюють 20 фермерів
Рівненської області, які вирощують овочеву
продукцію. Вони зобов'язуються забезпечува�
ти жителів регіону екологічно чистими та не�
дорогими продуктами, зокрема, м'ясо�молоч�
ною продукцією, овочами й зерновими культу�
рами.

Розвиток брендингу на вітчизняних під�
приємствах можливий на основі запровад�
ження бренд�менеджменту, системи управл�
іння, що охоплює організацію процесів ство�
рення та просування не лише брендів, а й
брендової культури, управління брендовим
портфелем для підвищення ринкової цінності
брендів.

Як виявив аналіз, основними проблемами
у запровадженні географічного маркування
продукції в Україні є такі: більшість населен�
ня не розуміє сутності зазначення географіч�
ного походження на продукти, а головне —
вигоди для себе; складність процедур украї�
нського законодавства щодо реєстрації;
відсутність державних програм стимулюван�
ня виробництва таких продуктів, а також сти�
мулювання утворення об'єднань виробників,
кооперації.

Основним документом, що регулює право�
відносини у даній сфері в ЄС, є Регламент Ради
№ 2081/92 від 14 липня 1992 р. про захист гео�
графічних зазначень та найменувань поход�
ження сільськогосподарських продуктів і про�
довольчих товарів. Сфера застосування цього
Регламенту обмежується певними сільськогос�
подарськими продуктами та продовольчими
товарами, для яких існує зв'язок між характе�
ристиками продукту чи товару та їхнім геогра�
фічним походженням [3].

Для ринку органічної продукції в Україні
характерним є зародження попиту, загальний



14
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 18, 2015

обсяг у структурі продажів продовольчих то�
варів не перевищує 1%. Пропозиція орієнтуєть�
ся, в основному, на преміум сегмент, що зумов�
лює високу цінову премію. Система розподілу
розвивається хаотично, характеризується оди�
ничними товарами в ряді асортиментних груп
у міжнародних роздрібних мережах або спе�
ціалізованих магазинах, сконцентрована, в ос�
новному, у великих містах. Представлений
вузький товарний асортимент, як правило, про�
дукції з великим терміном зберігання.

Привабливість світового ринку і первинний
попит на внутрішньому ринку зумовлювати�
муть зміну поведінки підприємств агробізнесу,
які більшою мірою орієнтовані на "модифіка�
цію" атрибута товарів або проходження міжна�
родної сертифікації для забезпечення поставок
за кордон. За відсутності інструментів держав�
ного регулювання та ініціативних груп із силь�
ною мотивацією ця стадія затягнеться на три�
валий час і не дозволить перейти на наступний
етап [9].

Таблиця 1. Складові комплексу маркетингу на ринку органічної продукції
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У разі підвищення купівельної спромож�
ності населення відбудеться перехід до наступ�
ного етапу формування сектору органічної
продукції, на якому загальний обсяг у струк�
турі продажів продовольчих товарів буде ста�
новити не більше 3%. На цьому етапі розши�
риться товарний асортимент за рахунок вітчиз�
няних виробників, які здебільшого представ�
лені невеликою кількістю дрібних і середніх
виробників, орієнтованих на один — два сег�
менти ринку (преміум сегмент і сегмент "тур�
ботливі сім'ї"), та їх збут, визначений межами
одного регіону. Виходячи з цього, на даному
етапі не виділяються компанії�лідери, які б виз�
начали стратегії інших виробників.

Третій етап — етап зростання сектору
органічної продукції (загальний обсяг у струк�
турі продажів продовольчих товарів — не
більше 10%). Обсяг продажів зростає стрімки�
ми темпами за рахунок охоплення більшої
кількості сегментів, зниження середньої ціно�
вої премії до 40—50% і розширення внутріш�
ньої пропозиції як органічної продукції, так і
додаткових послуг, щоб формувати лояльність
споживачів.

Четвертий етап — етап зрілості сектору
органічної продукції (загальний обсяг у струк�
турі продажів продовольчих товарів становить
15—18%). Формуються умови масштабного ви�
робництва, що дає можливість задовольнити не
тільки внутрішні потреби, а й забезпечувати
експорт продукції. Проте світовий ринок уже
характеризується високим рівнем насичення і
координується великими агропродовольчими
корпораціями. Внутрішній ринок виходить на
пік продажів і рівномірне охоплення каналами
розподілу всіх регіонів, але тут більшою мірою
може превалювати вихід на інші ринки за ра�
хунок приватних торгових марок роздрібних
мереж.

Середня цінова премія на основні групи
продуктів коливається в межах 20—30%, що дає
змогу залучити більшу кількість споживачів,
підвищуючи лояльність до даної продукції і
стимулюючи до постійних покупок. Підприєм�
ства прагнуть максимально збільшити свій при�
буток за рахунок різноманітних маркетингових
інструментів, при цьому відстоюючи і частку
ринку.

П'ятий етап — етап стагнації сектору орга�
нічної продукції (загальний обсяг у структурі
продажів продовольчих товарів на рівні 12—
15%). У цей період спостерігається пожвавлен�
ня інтеграційних зв'язків як із постачальника�
ми, так і з посередниками для економії витрат
на налагодження економічних зв'язків та утри�

мання ринкової частки. З урахуванням розвит�
ку міжнародного ринку можливе партнерство
з ТНК для забезпечення стабільного рівня про�
дажів [8]. Спираючись на описані характерис�
тики кожного етапу можна розробити пріори�
тетні маркетингові завдання (табл. 1).

Розроблені маркетингові інструменти
сприятимуть досягненню стратегічних цілей
і розв'язанню маркетингових завдань посту�
пового розвитку ринку органічної про�
дукції, оскільки попит населення та зацікав�
леність товаровиробників цих продуктів
зростають, окрім цього органічне сільське
господарство становить інтерес як один з
інноваційних напрямів розвитку аграрного
сектору країни.

Для реалізації заходів щодо впровадження
технологій виробництва органічної продукції
в України необхідно забезпечити державно�
приватне партнерство всіх зацікавлених сторін
даного процесу.

Під егідою Міністерства аграрної політики
Асоціація учасників органічного виробництва
"БІОЛан Україна" розробила перші в Україні
стандарти для органічного виробництва. За
підтримки Проекту ВІSTRO�2003 Програми
ТАСІС ЄС "Розвиток органічного агровироб�
ництва в Україні" підготовлено правила для
виробництва органічної рослинницької та тва�
ринницької продукції, процедури здійснення
сертифікації та державного нагляду і контро�
лю за органічним виробництвом та органами
сертифікації [5]. Закон України "Про вироб�
ництво та обіг органічної сільськогосподарсь�
кої продукції та сировини" враховує вимоги
постанови Ради (ЄЕС) 2092/91, стандартів
ІГОАМ та Комісії Кодекс Аліментаріус з тим,
щоб система сертифікації та стандартів у сфері
органічного виробництва була еквівалентною
міжнародним, що сприятиме розвитку внутрі�
шнього ринку органічної продукції та її екс�
порту [5].

Українське органічне виробництво спи�
рається на великомасштабне виробництво
органічного зерна та експорт його у країни ЄС,
що концентрується у межах кількох агроінве�
стуючих компаній. На відміну від європейських
країн, в Україні немає магазинів органічної
продукції або хоча б спеціалізованих вітрин у
супермаркетах та гастрономах. Тому невеликі
виробники збувають продукцію переважно че�
рез ринки традиційних товарів.

ВИСНОВКИ
Органічне агровиробництво в Україні має

величезний потенціал. Його повільний розви�
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ток пов'язаний, з одного боку, з орієнтацією
на експорт в країни ЄС органічної зернової
продукції великими сільськогосподарськими
підприємствами і залежністю від кількох ком�
паній�інвесторів, а з іншого — з тим, що пе�
рехід малих та середніх господарств на
органічні методи і виробництво іншої рослин�
ницької продукції залишається другорядним
питанням. Виробництво органічної продукції
пріоритетний шлях підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва. Така
модель господарювання дозволяє на практиці
реалізовувати концепцію збалансованого роз�
витку аграрної сфери, яка передбачає комп�
лексне вирішення задачі — досягнення соц�
іально�економічної та природно�ресурсної
збалансованості.
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