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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес виробництва сільської продукції

знаходиться у постійному розвитку, що суп�
роводжується постійними змінами у підході до
виробничої діяльності. Виробництво органіч�
ної продукції, в порівнянні з традиційною,
займає невелику частку ринку аграрної про�
дукції, але Україна має великий потенціал у
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розвитку цієї продукції. З 2002 року було за�
реєстровано 31 господарство, яке увійшло до
органічного сектору, а у 2016 році було пода�
но 600 заявок від підприємств, які ведуть тра�
диційне господарювання на отримання серти�
фікату як органічне. Тому проблема форму�
вання вітчизняного органічного ринку є над�
звичайно актуальною.
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АНАЛІЗ
АКТУАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Теоретичні дослідження розвитку та фун�
кціонування ринку органічної продкції знайш�
ли відображення у працях відомих вітчизняних
вчених, серед яких: О.М. Бородіна, Н.В. Боро�
дачева, Т.Г. Дудар, О.Б. Кузьменко, Н.М. Сірен�
ко, О.А. Томашевська, Г. Тютюнник. Їхні ро�
боти висвітлюють окремі теоретичні та прак�
тичні питання організаційно�економічних пере�
думов створення та функціонування світового
і вітчизняного ринку органічної продукції. Од�
нак вимагають подальших досліджень пробле�
ми і перспективи розвитку ринку органічної
продукції в умовах міжнародного співробіт�
ництва.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідити особливості фор�

мування та можливості розвитку ринку орга�
нічної продукції з метою гармонізації в межах
національної економіки та визначити перспек�
тиви його виходу на зовнішні ринки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогодні урядові організації та експерт�

не середовище України активно працюють над
національною адаптацією глобальних цільових
показників міжнародного розвитку, ухвалених
Організацією Об'єднаних Націй, а саме, так
званих, цілей сталого розвитку (ЦСР). ЦСР ви�
значають глобальне спрямування дій на подо�
лання бідності, сприяння процвітанню і благо�
получчю для всіх, захист навколишнього сере�
довища і боротьбу зі зміною клімату. Під ста�
лим розуміється розвиток, при якому задово�
лення потреб сучасної людини не ставить під
загрозу благополуччя наступних поколінь і їх
здатність задовольняти власні потреби.

Стале сільське господарство є одним з ос�
новних компонентів сталого розвитку. При
цьому найбільш перспективною моделлю
аграрної галузі є органічне сільськогоспо�
дарське виробництво.

Відповідно до визначення Міжнародної
федерації органічного сільськогосподарсько�
го руху (IFOAM), органічне сільське господар�
ство — виробнича система, яка підтримує здо�
ров'я грунтів, екосистем і людей. Вона зале�
жить від екологічних процесів, біологічного
різноманіття та природних циклів, характерних
для місцевих умов, уникаючи використання
невідновлюваних ресурсів [13].

Серед основних економічних, екологічні та
соціальні переваги органічного виробництва
варто виділити наступні [10]:

— підвищення незалежності виробника
від зовнішніх джерел фінансування, поставок
отрутохімікатів, мінеральних добрив, зменшен�
ня енерго� і трудовитрат на одиницю продукції;

— нарощування кількості робочих місць у
сільській місцевості, розвиток місцевих ринків
екологічної продукції;

— високі смакові і поживні якості виробле�
ної продукції;

— мінімізація негативного впливу на приро�
ду, в тому числі зменшення забруднення грун�
ту, грунтових і поверхневих вод, атмосфери,
збереження біорізноманіття;

— більш етична і природна поведінка люди�
ни в екосистемі, частиною якої вона є, зокре�
ма, зменшення страждань сільськогосподарсь�
ких тварин.

Ринок органічної продукції вже близько двох
десятиріч є одним з найбільш динамічних ринків
продовольства у світі й стає популярною альтер�
нативою споживанню традиційної продукції.

У світі органічним виробництвом займають�
ся в 172 країнах світу 2,3 млн виробників, із яких
в Азії — 40%, Африці — 26%, Латинській Аме�
риці — 17%, Європі — 15%, Північній Америці
— 1%, Океанії — 1% [4; 13]. В основному,
збільшення попиту пов'язане зі зростаючою
тривогою з боку споживачів з приводу безпе�
ки харчових продуктів, вироблених загально�
прийнятими способами. У свою чергу, сільгосп�
виробники усвідомили, що споживачі готові
платити більш високу ціну за продукти, виро�
щені органічним способом.

Споживчий попит на органічну продукцію
на сьогодні зосереджений, головним чином, в
економічно розвинених країнах, оскільки така
продукція, як правило, є дорожчою, ніж зви�
чайна, зважаючи на вищу собівартість її вироб�
ництва та переробки, а також необхідність ура�
хування у витратах виробництва таких пара�
метрів як охорона навколишнього середовища,
поліпшення умов утримання тварин і вживан�
ня заходів щодо розвитку сільських територій.

За оцінками IFOAM, поточний обсяг світо�
вого споживчого ринку органічної продукції
становить 60 млрд євро, що у 5 разів більше по�
рівняно з 1999 роком [2]. Найбільшим ринком
збуту органічної продукції є США, де реалізо�
вується такої продукції майже на 26 млрд євро
(43% від світової ємності ринку). Друге місце
посідає ЄС з обсягом реалізації 24 млрд євро
на рік (40%), третє — Китай (3,7 млрд євро, або
6%) [7;13].

За розрахунками, у середньому кожен меш�
канець планети витрачає на органічну продук�
цію близько 8 євро на рік [12]. При цьому, най�
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більше на органічну продукцію витрачають
жителі Швейцарії — 221 євро на рік, Люксем�
бургу — 164 євро, Данії — 162 євро.

За оцінками Продовольчої та сільськогос�
подарської організації ООН, у перспективі по�
пит на органічну продукцію у світі зростатиме
у міру розвитку економіки країн, підвищення
рівня освіти та доходів населення [3].

Економічний механізм виробництва орга�
нічної продукції — це сукупність економічних
структур, інститутів, форм і методів господарю�
вання, за допомогою яких реалізуються чинні
в конкретних умовах економічні закони та
здійснюється погодження і коригування су�
спільних, групових і приватних інтересів. Го�
ловні компоненти економічного механізму гос�
подарств, які виробляють органічну продукцію
включають [11]:

— правові засади економічної діяльності;
— систему відносин власності на засоби ви�

робництва;
— організаційну структуру економіки;
— систему суспільних інститутів;
— економічні інструменти.
Згідно із Законом України "Про виробниц�

тво та обіг органічної сільськогосподарської
продукції та сировини" передбачається [6]:

— використання методів, які дають мож�
ливість оптимізувати біологічну активність
грунтів, забезпечують збалансоване постачан�
ня поживних речовин рослинам, зберігаючи
земельні та інші природні ресурси, необхідні
для виробництва органічної продукції;

— впровадження грунтоохоронних тех�
нологій вирощування сільськогосподарсь�
ких культур, які запобігають виникненню у
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5,3 3,47 3,43 3,36 3,03 2,72 2,29 2,23 1,9 1,74 1,66 2,25 2,2 1,96 

Таблиця 1. Показники розвитку органічного виробництва в Україні

Джерело: [8].

Рис. 1. Динаміка показників розвитку органічного виробництва в Україні

Джерело: [8].
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грунті ерозійних чи інших деградаційних
процесів;

— використання добрив мікробіологічного,
рослинного чи тваринного походження, які
розщеплюються біологічно;

— використання лише сертифікованого на�
сіння та посадкового матеріалу.

Формування економічного механізму в
органічному виробництві здійснюється на двох
рівнях:

— на першому рівні (державному) — Мініс�
терством аграрної політики та продовольства
України;

— на другому (виконавчому) — виробника�
ми продукції, переробними підприємствами,
компаніями трейдерами та самими споживача�
ми.

Україна за своїми природно�кліматичним та
грунтовим потенціалом має унікальну мож�
ливість зайняти одне з провідних місць серед
виробників органічної продукції.

Слід зауважити, що у останні півтора деся�
тиліття органічне виробництво в нашій державі
активно розвивається.

За інформацією профільного міністерства
[9], в Україні станом на 01.01.2016 працює 16
сертифікаційних компаній�нерезидентів, які
здійснюють сертифікацію сільськогосподарсь�
кого виробництва за правилами органічного
виробництва.

За даними Федерації органічного руху Укра�
їни, площа сертифікованих сільськогосподарсь�
ких угідь в Україні, задіяних під вирощування
різноманітної органічної продукції, становила
у 2015 році 410,6 тис. га, що становить близько
1% від загальних площ сільгоспугідь [8]. Украї�
на займає двадцяте місце серед світових країн�
лідерів органічного руху та перше місце в
східноєвропейському регіоні щодо сертифіко�
ваної площі органічної ріллі, спеціалізуючись
переважно на виробництві зернових, зернобо�
бових та олійних культур. У 2015 році в Україні
нараховувалося 210 сертифікованих органічних
господарства, середній розмір яких становив
близько 2 тис. га (табл. 1; рис. 1). Більшість ук�
раїнських органічних господарств розташовані
в Одеській, Херсонській, Київській, Пол�
тавській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській,
Тернопільській, Житомирській областях.

Протягом останніх років спостерігається
стійка тенденція до зростання кількості госпо�
дарств, які займаються виробництвом органіч�
ної продукції та збільшення площ сільськогос�
подарських угідь, які в цьому задіяні. Разом з
тим, середній розмір подібного господарства
поступово стає все меншим, наближуючись до
європейських показників.

Під час переходу господарств від традицій�
ного виробництва продукції до органічного на
економічному рівні господарювання до основних

Рис. 2. Ємність українського споживчого ринку органічної продукції

Джерело: [8].
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завдань підприємницької діяльності належить
створення умов господарювання для відтворен�
ня природної родючості земель та запобігання
екологічній небезпеці шляхом обмеження техно�
генного навантаження на агроекосистему.

Підтримка господарств з органічним напря�
мом виробництва формує механізм викорис�
тання економічних методів та важелів з одно�
часним нормативно�правовим та інформацій�
ним забезпеченням, що сприятиме підвищенню
ефективності процесу виробництва органічної
сільськогосподарської продукції в галузях на�
ціональної економіки.

За оцінками Федерації органічного руху
України [8], внутрішній споживчий ринок
органічних продуктів в Україні за останнє де�
сятиліття зріс більше, ніж у 40 разів і становив
у 2015 році 17 млн євро, що становить приблиз�
но 0,4 євро на одного жителя України (рис. 2).

Українська органічна продукція експор�
тується, переважно, у країни ЄС. За даними
Мінагрополітики [9], експортними позиціями є
зернові та олійні культури, ягоди, чорниця, бе�
резовий сік, гарбузове насіння, гірчиця, яблуч�
ний концентрат. Разом з тим, спостерігається
певна активність щодо виходу на нові ринки збу�
ту: у 2016 році вже зроблено поставки яблук та
деяких інших фруктів на ринки Лівії, Індонезії,
Саудівської Аравії, ОАЕ, Іраку. Ведуться пере�
мовини щодо відправки українських органічних
фруктів у Малазію, В'єтнам, Китай, Індію, Мек�
сику. Велику перспективу має співпраця з Рес�
публікою Сінгапур: українська продукція може
безперешкодно поставлятися в цю країну, оск�
ільки там визнають наші карантинні сертифіка�
ти та у них немає високих імпортних мит.

Незважаючи на існуючий прогрес у розвитку
органічного виробництва в Україні, експерти
відмічають низку факторів, які гальмують реалі�
зацію масштабного потенціалу України у цьому
сегменті аграрного сектору [1; 5]. Це, передусім,
недосконалість діючого нормативного — право�
вого регулювання для органічного виробництва;
відсутність ефективної системи державного на�
гляду (контролю) з боку держави за виробницт�
вом та якістю продукції, що спричиняє недобро�
совісну конкуренцію серед виробників, роздріб�
них продавців та призводить до шахрайства (псев�
доорганічні продукти) на внутрішньому та міжна�
родних ринках; відсутність системи ефективно�
го захисту прав споживачів та дієвої системи
санкцій щодо фальсифікатів продукції тощо.

Отже, за належного законодавчого регулю�
вання та реалізації виваженої політики у на�
прямку органічного виробництва, а саме: єди�
них вимог та правил виробництва органічної

продукції, єдиної системи атестації, сертифі�
кації та маркування органічної продукції,
підвищаться темпи росту ринку органічної про�
дукції та він займе важливе місце у забезпеченні
продовольчої безпеки України, а з урахуван�
ням сільськогосподарського потенціалу краї�
ни, дозволить вийти на лідируючі позиції на
світовому ринку органічної продукції. Однією
із нагальних задач є гармонізація законодав�
ства України з виробництва органічної про�
дукції зі світовими системами сертифікації.
Сумісність таких систем дозволить розширити
зовнішній ринок органічних продуктів.

ВИСНОВКИ
Україна має значний потенціал для вироб�

ництва органічної продукції, реалізації її на ек�
спорт та внутрішнього споживання. Тільки аг�
роекологічний потенціал урожайності, за дани�
ми фахівців становить 6,2 т/га, а фактичний се�
редній збір урожаю — 2,5 т/га [13]. Це найбіль�
ший у світі потенціал, який може бути викорис�
таний максимально ефективно із застосуванням
органічних технологій землеробства.

Україна має значний потенціал розвитку
ринку органічної продукції як результат близь�
кості до ринку Європи, місткість якого складає
по оцінках експертів 26 млрд дол. Виробницт�
во органічних харчових продуктів експортоо�
рієнтоване. Головною проблемою органічного
виробництва України є те, що експортуються
продукти вітчизняного органічного виробниц�
тва у вигляді сільськогосподарської сировини.

Перешкодами на шляху ефективного форму�
вання попиту та пропозиції на ринку органічної
продукції є: відсутність державної підтримки та
сприяння органічним виробникам; високі ціни на
сертифіковану органічну продукцію; неналагод�
женість постійних каналів збуту; обмеженість
асортименту продукції; відсутність належного
маркетингового досвіду щодо реалізації орган�
ічної продукції; недостатня обізнаність спожи�
вачів відносно особливостей органічної про�
дукції; недостатність інформації. Та перспекти�
ви для розвитку ринку органічної продукції є
позитивними, особливо в умовах розгортання
євроінтеграційних процесів та зростання попи�
ту на органічну продукцію як в країнах ЄС, так і
в багатьох інших країнах світу.
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