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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Пошук форм, способів та методів органі�

зації виробництва, напрямів господарювання та
виробничих альтернатив є пріоритетом у роз�
робці конкурентної стратегії аграрних підпри�
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Сучасні трансформаційні процеси в управлінні аграрними підприємствами вимагають пошуку нових альтерна&
тив їх розвитку та функціонування. У статті досліджено сучасний стан, теоретичну платформи та перспективні век&
тори розвитку підприємств органічного сектору, обгрунтовано ключові принципи та перспективи диверсифікації
діяльності, оцінено перспективи інтеграції національної органічної продукції на світовий ринок. Доведено пріори&
тетність у порівнянні із традиційними способами виробництва та визначено напрями подальшого розвитку. Визначе&
но, що органічне агровиробництво являє собою цілісну систему господарювання та виробництва, яка поєднує в собі
найкращі практики з огляду на збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, збереження природних ресурсів.
Така форма суспільного виробництва відповідає вимогам збалансованого розвитку, потребам споживачів в еколо&
гічно безпечних продуктах харчування. Таким чином, органічне сільське господарство є центральним у цій новій
парадигмі, яка охоплює економічні, соціальні та екологічні цінності.

Modern transformation processes in the management of the agricultural enterprises require new alternatives of
their development and functioning. The article studies the modern state a theoretical platform and perspective vectors
of development of the enterprises of the organic sector, the paper stresses the key principles and perspectives of the
activity diversification, the prospects for the integration of national organic products to the world market. Proven priority
compared to the traditional methods of production, and identify areas for further development. Determined that organic
agriculture is a holistic system of management and production, which combines the best practices of environmental
preservation, biodiversity, conservation of natural resources. This form of social production corresponds to the
requirements of sustainable development, the needs of consumers in ecologically safe food products. Thus, organic
agriculture is Central to this new paradigm that encompasses economic, social and environmental values.
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ємств. Одним із найбільш перспективних аль�
тернативних методів господарювання, що спря�
мований на економічне зростання та безпечний
для навколишнього середовища є органічне аг�
ровиробництво. Продукція підприємств орган�
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ічного сектору має потенційні та реальні мож�
ливості для задоволення зростаючої суспіль�
ної потреби на екологічно безпечний продукт.
Також попит на органічну продукцію аграрно�
го сектору в деяких країнах світу суттєво пе�
ревищує пропозицію, що є вигідним та перспек�
тивним для країни в цілому з точки зору
зміцнення позиції експортера. Отже, дослід�
ження перспектив та умов розвитку органічно�
го виробництва є нагальним науковим дослід�
женням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням стимулювання розвитку органі�
чного виробництва, характеристикою його
складових та факторів впливу, дослідженням
інституційно�правових, фінансово�економіч�
них та соціально�психологічних умов функ�
ціонування у національному середовищі та пер�
спективами інтегрування у систему світових
економічних відносин займаються провідні

вітчизняні науковці. О. Скидан [13; 14] дослід�
жує аграрні інституційні перетворення в істо�
ричному контексті, виявляючи сутність та про�
блематику аграрних реформ з точки зору ево�
люційного підходу. Він наголошує на необхід�
ності проведення реформ та стимулювання
розвитку підприємств органічного сектору ба�
зуючись на комплексних перетвореннях: наяв�
ності чітко визначеної стратегії розвитку, на�
явності інформаційної та юридичної підтрим�
ки, розвитком та підтримкою нової модифікації
ціннісних орієнтацій на селі. Ю. Кирилов роз�
глядає необхідність інфраструктурних макро�
рівневих зрушень, що забезпечать активізацію
розвитку сільських територій та створять від�
повідні умови розвитку аграрних підприємств
органічного сектору на паритетній основі в
конкурентних умовах [9], також він розглядає
органічне виробництво як одну із альтернатив�
них конкурентних форм, що може забезпечу�
вати конкурентні переваги національних агро�
виробників у конкурентних умовах, забезпечу�
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Рис. 1. Фактори розвитку органічного виробництва
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вати продовольчу безпеку країни та зміцнюва�
ти її експортний потенціал розширюючи рин�
ки збуту, зокрема в країни Північної Африки
[8]. Н. Берлач, досліджуючи органічне сільське
господарство, наголошує на необхідності сер�
тифікації як головній умові ведення аграрного
виробництва, що використовує енерго� та ре�
сурсоощадливі технології, базується на
мінімальному використанні механічного обро�
бітку грунту та синтетичних речовин [5]. Також
вона визначає органічне сільське господарство
одним із пріоритетних стратегічних напрямів
розвитку українського села [4], що забезпечить
динамічне зростання частки органічної про�
дукції в загальному обсязі валової продукції
сільського господарства. Є. Бойко [6] та В. Ар�
тиш [2] вважають органічний сектор однією із
найдинамічніших галузей сільського господар�
ства в країнах ЄС. Інформованість суспільства
та постійно зростаюча потреба у безпечних
продуктах харчування дозволяють прогнозува�
ти зростання обсягу експорту до цих країн.
Проте важливим є і питання досягнення євро�
пейського рівня рентабельності (200 % з 1 га)
національними виробниками (70 % з 1 га).

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Таким чином, нагальною потребою є про�

ведення дослідження щодо аналізу умов фун�
кціонування та перспектив подальшого розвит�
ку агровиробників органічного сектору з метою
забезпечення їх економічного зростання та
конкурентоспроможності у національному та
світовому середовищі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Розвиток органічного сільського господар�
ства є актуальним та, водночас, суперечливим
питанням функціонування підприємств аграр�
ного сектору в конкурентних умовах. Органіч�
не агровиробництво є цілісною системою гос�
подарювання та виробництва, яка поєднує в
собі найкращі практики з огляду на збережен�
ня довкілля, рівень біологічного розмаїття, збе�
реження природних ресурсів, застосування
високих стандартів належного утримання тва�
рин та методів виробництва, які відповідають
певним вимогам до продуктів, виготовлених з
використанням речовин та процесів природно�
го походження [12]. Така форма суспільного
виробництва, з одного боку, характеризується
наявністю екологічних та соціальних переваг
(рис. 1) та дискурсом про економічну доціль�

ність — з іншого. Екологічні переваги прояв�
ляються у потенціалі нівелювати негативні тен�
денції та наслідки інтенсифікації виробництва,
у зменшенні техногенного навантаження на
грунти, скороченні шкідливих викидів, які
сприяють глобальному потеплінню, у поліп�
шенні якості довкілля, забезпеченні оптималь�
ного використання невідновлюваних ресурсів.
До наступної групи переваг нами віднесено
відповідність вимогам збалансованого розвит�
ку, задоволення потреб споживачів в екологі�
чно безпечних продуктах харчування. Таким
чином, органічне сільське господарство є цен�
тральним у цій новій парадигмі, яка охоплює
економічні, соціальні та екологічні цінності.

Представниками органічного руху в Україні
є: Федерація органічного руху України, Асоці�
ація "Чиста Флора", Об'єднання "Полтава�
органік", Міжнародна Громадська Асоціація
учасників біовиробництва "БІОЛан Україна",
Клуб органічного землеробства, Спілка учас�
ників органічного агровиробництва "Натурп�
родукт", Органік Стандарт, ТОВ "Украгрофін",
Всеукраїнська громадська організація "Жива
планета". Більшість з організацій, що пози�
ціонують себе як учасники органічного руху в
Україні здійснюють послуги сертифікації і мар�
кування органічних продуктів і є учасниками
міжнародно�визнаних організацій: Глобальної
мережі екологічного маркування (GEN) та
Міжнародної федерації руху за органічне
сільське господарство (IFOAM). До Глобальної
мережі екологічного маркування (GEN) вхо�
дить Всеукраїнська громадська організація
"Жива планета", до складу Міжнародної феде�
рації руху за органічне сільське господарство
(IFOAM) входять Федерація органічного руху
України, Громадська Асоціація учасників біо�
виробництва "БІОЛан Україна", Органік Стан�
дарт, ТОВ "Украгрофін" та на основі асоційо�
ваного членства Всеукраїнська громадська
організація "Жива планета" [3].

Сучасний розвиток сільського господар�
ства і країнах Європейського Союзу та США
характеризується стійким зростанням площ,
що використовуються під органічне виробниц�
тво аграрної продукції. В останні десять років
у 3,2 рази збільшилась площа сертифікованих
земель. Це дає підгрунтя для експертної оцін�
ки очікування щорічного приросту понад 25 %,
динамічного зростання світового органічного
ринку, посилення на ньому конкуренції. Про�
те, у розвинених країнах існує дефіцит на
органічну продукцію. Це пов'язано із метода�
ми державної політики сприяння розвитку
органічного виробництва, із випередженням
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обсягу попиту над пропозицією на європейсь�
ких ринках [3].

Ринок органічних продуктів неухильно зро�
стає. За оцінками експертів, всесвітнє вироб�
ництво органічної продукції останніми роками
демонструє стабільний ріст. Об'єм реалізації
органічної продукції в 2012 році сягав 60 млрд
дол. США/рік (у 2014 році за попередніми да�
ними 97 млрд дол. США/рік). Споживання
органічних продуктів в розрахунку на душу
населення, наприклад, у Швейцарії в 2011 році
досяг рівня у 153 євро [10]. Молоко, молочні
продукти, м'ясо овочі та крупи, овочі та фрук�
ти, соки та борошно мають найвищий попит на
ринку органічної продукції. В основному мар�
кетинг органічної продукції відбувається в ос�
новному через мережу супермаркетів, спеціа�
лізовані магазини, а також через Інтернет. У
2006 р. глобальний ринок органічних продуктів
був оцінений у 40 млрд дол., у 2013 p. відбулося
зростання рийку до 65 млрд дол. [12]. За 2000—
2011 рр. обсяги глобального ринку органічної
сільськогосподарської продукції зросли на 44,9
млрд дол., або у 3,5 рази [7]. При цьому з 96%
доходів від реалізації органічної продукції от�
римано: у Північній Америці — 50% та Європі
— 46%. На США припадає 44% роздрібного
обороту органічної продукції, на країни ЄС —
41% (у т.ч. на Німеччину — 14%, Францію — 8%,
Сполучене Королівство — 4%, Італію — 3%),
Канаду — 4%, Швейцарію — 3%, Японію — 2%
[12]. На всі інші країни світу припадає лише 4%
світових роздрібних продажів органічної про�
дукції. В Україні внутрішнє споживання орга�
нічної продукції відіграє наразі ще другоряд�
ну роль, про що свідчать актуальні досліджен�
ня Федерації органічного руху України. Нара�
зі споживання знаходиться на рівні лише
0,30 євро/душу населення. Однак спостері�
гається тенденція до зростання. Споживання
органічної продукції збільшується, особливо у
великих містах. У 2007 році загальне споживання
органічних продуктів на внутрішньому ринку

України складало біля 500 тисяч євро, у той час
як до 2014 року воно зросло до майже 14,5 міль�
йонів. Експорт органічної продукції сьогодні
переважним чином здійснюється через серти�
фіковані зовнішньоторговельні компанії, які
володіють достатнім практичним досвідом,
знаннями про спеціалізовані ринки органічної
продукції та регулярно спостерігають за нові�
тніми тенденціями розвитку в цій області [10].

Слід зазначити що експортними конкурен�
тними перевагами національної агарної про�
дукції є менші витрати на виробництво та логі�
стичне супроводження. На міжнародній кон�
ференції GMO�Free Europe, що відбулася в
травні 2015 року у Німеччині чітко визначена
споживча ніша та ринковий сегмент органічно�
го ринку. Сьогодні Європа не готова імпорту�
вати ГМ�продукцію з України так як понад 61%
європейців вважає їх небезпечними. Основни�
ми світовими постачальниками ГМО продукції
є США, Бразилія та Агрентина вони формують,
так звану, соєву трійку та понад 75 % пропо�
зиції на ринку [1]. Слід зазначити, що на сьо�
годні в ряді європейських країн розглядається
питання зняття обмеження на імпорт геномо�
дифікованих культур та лібералізація політи�
ки щодо ГМО, проте в короткостроковому пе�
ріоді Українські аграрні підприємства мають
реальні конкурентні переваги на ринку органі�
чної та екологічно чистої продукції Європи.
Також перспективним з точки розширення
ринків збуту є ринок Китаю, який формує пла�
тоспроможний попит на чисту, екологічно без�
печну та органічну продукцію. Структура екс�
порту органічної продукції наведена на рисун�
ку 2.

Існуючий дисбаланс між попитом та пропо�
зицією на ринках ЄС, динамічність розвитку
національного розвитку органічного виробниц�
тва сприяють активізації просування українсь�
кої аграрної продукції на світовий ринок. Роз�
виток органічного сектору є перспективним та
економічно доцільним. Основними аргумента�
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Таблиця 1. Динаміка площі органічних сільськогосподарських угідь
та кількість органічних господарств в Україні, 2002—2015 рр.

Джерело: за даними [11].
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ми "за" вважаємо високі витрати на вирощуван�
ня геномодифікованої сільськогосподарської
продукції. В сучасному виробництві аграрної
продукції порівняльна характеристика витрат
на насіннєвий та посадковий матеріал, засоби
захисту рослин та витрат на агротехнологічні
заходи по їх вирощуванню свідчать про еко�
номічні переваги та вищу економічну ефек�
тивність виробництва органічної продукції.
ГМ�культури при зростанні врожайності на 6—
20 % мають до 10 % вищу собівартість. Звісно,
що головним аргументами у конкурентній бо�
ротьбі двох видів виробництва мають стати такі
показники як рентабельність, окупність витрат,
витрати на 1 га та інші комплексні показники.
Проте при виробництві геномодифікованої
продукції слід враховувати, що в Україні понад
20 % аграрних підприємств у користуванні ма�
ють до 3000 тис. га, а вирощування геномоди�
фікованих культур вимагають витрат на дотри�
мання спеціальних виробничих умов на їх ви�
рощування. Це створення спеціальних буфер�
них зон між звичайними та геномодифікованих
посівами, наявність окремих складів для збері�
гання продукції, окремих транспортних за�
собів, тощо, а також в результаті зниження до
5 % на цей вид продукції. Таким чином, гено�
модифікована продукція має певні переваги пе�
ред органічною у стійкості до хвороб та шкід�
ників, проте за впливом на організм людини та
задоволення його потреб у корисному безпеч�
ному продукті, явні конкурентні переваги на�
лежать продукції органічного виробництва.

За даними Федерації органічного руху в
Україні [11] частка сертифікованих органічних
площ серед загального об'єму сільськогоспо�
дарських угідь аграрних підприємств складає
близько 1%. Розмір органічних підприємств
варіює від кількох десятків гектарів, як в
більшості європейських країнах, до кількох
тисяч гектарів. Наразі середній розмір серти�
фікованого органічного господарства складає
понад 2000 га, що ставить Україну у порівнянні
з іншими країнами світу на одне із перших місць
[10]. Зростання кількості дрібних та середніх
господарств�виробників органічної продукції
розширюють пропозицію на внутрішньому рин�
ку, конкуруючи та пропонуючи споживачам
корисну органічну продукцію. За даними
річних офіційних звітів та оглядів IFOAM [15]
в Україні в 2002 р. було зареєстровано 31 гос�
подарство, що мало статус "органічного", в 2015
р. нараховувалось вже 210 сертифікованих
органічних господарства, а загальна площа сер�
тифікованих органічних сільськогосподарсь�
ких земель склала 410550 га, за даними на кінець

2016 року їх кількість зросла на 13,8 % до 239 під�
приємств (табл. 1).

Аналіз розвитку та функціонування орга�
нічного ринку по регіонам свідчить про наступ�
не: близько 24 % екопідприємств сконцентро�
вані у південному регіоні. Перше місце посідає
Одеська область — 28 одиниць (11,72 %) на дру�
гому місці — Херсонська область 17
підприємств (7,11 %), на третьому — Запорізь�
ка 7 (2,92 %). В Миколаївській області функ�
ціонує тільки 5 суб'єктів органічного сектору.
Лідером органічного виробництва в Україні є
підприємства Київської області їх ринкова ча�
стка 15,06 %, 11,72 % — Одеської, 7,53 % — Хар�
ківської, 7,11 % — Херсонської та 5,86 % ринку
належить органічним аграрним формуванням
Житомирської області.

Дослідження Федерації органічного руху
України свідчать, що сучасний внутрішній спо�
живчий ринок органічних продуктів в Україні
почав розвиватись з початку 2000�х років,
склавши: у 2006 р. — 400 тис. євро, у 2007 р. —
500 тис. євро, у 2008 р. — 600 тис. євро, у 2009 р.
— 1,2 млн євро, у 2010 р. — 2,4 млн євро, у 2011
р. цей показник зріс до 5,1 млн євро, у 2012 р.
— до 7,9 млн євро, у 2013 р. — до 12,2 млн євро,
у 2014 р. — до 14,5 млн євро., а у 2015 р. — до 17
млн євро. Починаючи з січня 2014 р. в Україні
вступив у дію підписаний 03 жовтня 2013 р.
Президентом України Закон України № 425�
VII "Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини".
Законом визначаються правові та економічні
основи виробництва та обігу органічної
сільськогосподарської продукції та сировини,
заходи контролю та нагляду за такою діяльні�
стю і спрямовані на забезпечення справедли�
вої конкуренції та належного функціонування
ринку органічної продукції та сировини, покра�
щення основних показників стану здоров'я на�
селення, збереження навколишнього природ�
ного середовища, раціонального використання
грунтів, забезпечення раціонального викорис�
тання та відтворення природних ресурсів, а та�
кож гарантування впевненості споживачів у
продуктах та сировині, маркованих як орга�
нічні.

Розвиток підприємств органічного сектору
вимагає постійного удосконалення їх управлі�
ння та виробничої діяльності з метою забезпе�
чення конкурентоспроможності. Конкуренто�
спроможний розвиток та формування стійких
конкурентних переваг сприяє максимізації по�
зитивного економічного ефекту господарюван�
ня, розкриттю сукупного виробничого потен�
ціалу, економічному зростанню агроформу�
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вань. Процес забезпечення конкурентних пере�
ваг має декілька стадій розвитку. Конкурентні
переваги першого рівня формуються за раху�
нок надлишку базових ресурсів, другого — за
рахунок активізації інвестиційної політики та
збільшенню розмірів інвестицій, а третій рівень
визначають інновації, такі конкурентні перева�
ги вважаються найвищого рівня. Прикладом
таких інновацій можуть виступати біотехно�
логії та створений за їх допомогою екологобез�
печний продукт. Актуалізує питання дослід�
ження економічних зв'язків між конкуренто�
спроможністю та впровадженням біотехнологій
і національні умови та спосіб виробництва. Тра�
диційно головними завданнями господарюван�
ня було підвищення економічної ефективності
господарювання, що досягалось екстенсивним
шляхом суть якого полягає у використанні ви�
сокоурожайних сортів та високопродуктивних
порід. Сьогодні традиційні методи ведення
сільського господарства в повній мірі не задо�
вольняють суспільної потреби у продовольстві
та виробничої — забезпеченні конкурентосп�
роможного розвитку та інтенсифікації вироб�
ництва. Крім того, зростає екологічна напруга
в зв'язку з використанням хімічних речовин при
виробництві продукції рослинництва.

ВИСНОВКИ
Отже, екологічна органічна продукція

безперечно на має цінових переваг у по�
рівнянні із геномодифікованою, проте має
стійкий платоспроможний попит на зовніш�
ньому ринку попит, що зростає, конкурентні
переваги у виробництві та при її збуті, фор�
мує конкурентний експортний потенціал
країни в цілому. Тому цей напрям господа�
рювання є перспективним та пріоритетним
для підприємств аграрного сектору, також
забезпечує їх конкурентоспроможний розви�
ток та зростання. Внутрішній ринок органіч�
ного виробництва є таким, що розвивається,
проте має міцні конкурентні переваги та пер�
спективи інтегрування у світові торгівельні
відносини та зміцнення свого ринкового сег�
менту на світовому ринку. Органічні вироб�
ники отримують додаткові конкурентні пере�
ваги на ринку, що виражені у: збільшенні ча�
стки грошових заощаджень, за рахунок еко�
номії на мінеральних добривах та засобах
хімізації; додаткових доходах від продажу
надлишкової продукції та вирощування то�
варних культур; зниженні вхідних бар'єрів
для входження до внутрішніх та міжнародних
експортних ринків сертифікованої органіч�
ної продукції та формуванні преміальної ціни

на їх товар; можливості додаткового збіль�
шення вартості органічних продуктів у ре�
зультаті їх переробки. Також ця форма гос�
подарювання дозволяє активізувати залучен�
ня молоді на сільські території, людського
капіталу, інвестиційних ресурсів в економіку
конкретних підприємств; сформувати пере�
думови інвестиційно�інноваційних заходів
соціально�економічного та екологічного роз�
витку, поліпшення інвестиційного клімату,
забезпечення активізації процесів агробізне�
су тощо.
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