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ВСТУП
У контексті викликів глобалізації та євро�

інтеграції питання виробництва екологічно�без�
печних та якісних продуктів харчування є на
сьогодні актуальним, і це пов'язано не тільки з
завданням значної шкоди здоров'ю людей, але
й природному середовищу. Тому на сучасному
етапі розвитку виробничих відносин все більшої
популярності набувають альтернативні методи
господарювання, які спрямовані як на економі�
чне зростання країни, так і на захист довкілля.
Чи не найпоширенішим альтернативним мето�
дом ведення сільського господарства є органіч�
не агровиробництво, що створює потенційні
можливості для задоволення зростаючого по�
питу споживачів на екологічно чисті й безпечні
для здоров'я людей продукти харчування, на які,
як відомо, в багатьох європейських країнах він
на органічну продукцію значно перевищує про�
позицію. Така ситуація є вигідною для України,
щоб зайняти чільне місце і укріпити свої позиції
експортера органічної продукції.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз стану та перспектив

ринку органічної продукції в Україні та обгрун�
тування шляхів його стратегічного розвитку.
Дослідженням стану ринку органічної продукції
займалися Н.А. Берлач, В.І. Артиш, Є.О. Бойко
та ін. Однак теоретичні та практичні аспекти
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цього питання залишаються недостатньо досл�
ідженими і потребують подальшого вивчення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Ринок органічних продуктів, не дивлячись на

будь�які національні кордони, продовжує зали�
шатись одним із найпривабливіших ринків хар�
чової промисловості, що розвиваються і сьо�
годні і мають стійку тенденцію до зростання в
майбутньому. Прихильність та посилена увага
споживачів до органічної продукції, особливо
останнім часом, викликана багатьма фактами
появи на ринку неякісних, фальсифікованих
продуктів харчування, численними випадками
отруєнь та збільшенням пропозиції продукції з
вмістом генетично модифікованих організмів.
Саме тому і в Україні значними темпами почи�
нає збільшуватися попит на органічні продукти
харчування.

Перші сертифіковані органічні ферми в Ук�
раїні виникли завдяки переходу на органічне зем�
леробство у Європейському Союзі й стрімкому
росту ринку органічної продукції у 90�х роках.
У 2002 році в Україні вже налічувалось 31 така
ферма, площею понад 164 тисяч гектар. При цьо�
му Україна займає перше місце в східноєвро�
пейському регіоні щодо сертифікованої площі
органічних сільськогосподарських угідь, спеціа�
лізуючись переважно на виробництві зернових,
зернобобових та олійних культур [3].
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В Україні, за даними Федерації органічного
руху України, на сьогодні нараховується 140
фермерських господарств, які виробляють
органічну сільськогосподарську продукцію, а їх
площа перевищує 270 тис. га. Однак 90 % вироб�
леної вітчизняної органічної продукції йде на
експорт: продаж продукції всередині країни за�
безпечує виробникам рентабельність із одного
гектара у 70 %, тоді як реалізація до Європи —
200 % [2].

На даний час органічний сектор перетворив�
ся на одну із найбільш динамічних галузей
сільського господарства в країнах ЄС. Цьому
сприяло підвищення рівня поінформованості
споживачів про безпеку харчових продуктів та
проблеми, пов'язані із захистом довкілля про�
тягом останніх років. Так, у період з 2000 по 2008
рік землі, зайняті під органічне виробництво
збільшились в 3 рази (з 4,3 млн га до 7,5 млн га),
а кількість підприємств, які займаються органі�
чним виробництвом, зросла майже в 1,5 рази [3].

На сьогоднішній день уряд країни чітко заз�
начив, що Україна є євроорієнтованою країною,
і її метою є Європейська інтеграція. В ситуації
різкого зростання попиту на органічні продук�
ти в Західній Європі, українські виробники ма�
ють всі шанси забезпечувати органічними про�
дуктами не тільки внутрішній ринок, а й євро�
пейський. В Україні є всі передумови для роз�
витку органічного сільського господарства, а
саме: прекрасні природні умови, м'який клімат
та підходящий стан грунтів. Саме тому для Ук�
раїни перспективними ринками збуту органіч�
ної продукції повинна стати Європа. Окрім того,
Україна — одна з європейських країн з надзви�
чайно великою сертифікованої площею для збо�
ру органічних дикорослих рослин. На 200 тис.
га збираються гриби і ягоди, а на ще 22 тис. га
лікарські рослини.

Відомо, що в країнах Європейського Союзу
"органіка" коштує досить дорого. Це пов'язано
з тим, що органічне виробництво в ЄС застосо�
вується переважно у невеликих фермерських
господарствах, отже об'єктивно має територі�
альні обмеження, а значить, і високу со�
бівартість. Зростаючий попит споживачів також
впливає на ціни органічних продуктів.

Попри активний розвиток в Європейському
Союзі ринку органічних продуктів, ЄС має об�
межені можливості у виробництві "органіки".
Серед причин — бідні грунти, широке викорис�
тання у сільському господарстві інтенсивних
технологій. Відведені під них території "насту�
пають" на землі органічних господарств, стри�
муючи їхній розвиток. Якщо порівняємо землі
таких господарств у європейських країнах і
землі в Україні, з'ясуємо: спад сільськогоспо�
дарського виробництва й різке зменшення за�

купівель господарствами хімічних і мінеральних
добрив дозволили нам, в порівнянні з країнами
Європейського Союзу, мати великі території
відносно чистої землі.

Органічне землеробство динамічно розви�
вається у світі, зокрема в Україні, яка володіє
значним продовольчим потенціалом. Необхід�
но рішучіше впроваджувати його в практику
сільгоспвиробництва. Такий інноваційний сце�
нарій розвитку сільського господарства потре�
бує якнайшвидшого прийняття стратегії розвит�
ку органічного землеробства, законодавчого за�
безпечення діяльності, а головне — фінансової
підтримки та наукового забезпечення сіль�
госпвиробників, які працюють в екологічному
землеробстві.

На нашу думку, з метою завоювання належ�
ної ніші на ринку Європейського Союзу для Ук�
раїни досить перспективним є формування аг�
рарного ринку, який би був насичений конку�
рентоспроможною продукцією, перш за все,
екологічно чистою, органічного походження,
попит на яку стрімко зростає на ринку продо�
вольства у багатьох країнах світу. Зокрема, у
США та країнах Західної Європи вже близько
двох десятиріч динамічно пропонується орга�
нічна продукція, яка стає популярною альтер�
нативою споживанню традиційної продукції.

На нашу думку, для України важливим є вив�
чення і аналіз тенденцій розвитку каналів збуту
органічної продукції у європейських країнах,
який показує, що у країнах ЄС органічна про�
дукція представлена досить широко, число ка�
налів розподілу велике: споживачі купують
органічну продукцію безпосередньо у фермерів,
у відділах органічної продукції в супермарке�
тах, а також у спеціалізованих магазинах нату�
рального і здорового харчування.

У сучасних умовах для України утверджен�
ня органічного сільського господарства є одним
із пріоритетних стратегічних напрямів, переду�
мови для якого закладені в державній цільовій
програмі розвитку українського села на період
до 2015 року [1]. Згідно цієї програми, очікува�
ними результатами розвитку органічного ви�
робництва буде досягнення частки органічної
продукції в загальному обсязі валової про�
дукції сільського господарства 10 відсотків.

За даними Дослідного інституту органічно�
го сільського господарства (Forschungsinstitut
fur biologischen Landbau — FiBL), собівартість
сільськогосподарського виробництва органіч�
них продуктів харчування є меншою порівняно
з традиційним за статтями затрат на пальне та
мастила, на мінеральні добрива і засоби захис�
ту рослин, і різниця ця становить від 30 до 97%
[8]. Разом з тим, під час переходу від традицій�
ного виробництва до органічного (період кон�
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версії може сягати до 3 років і більше у рослин�
ництві та, як правило, до 1 року у тваринництві),
у зв'язку зі зміною технології (зокрема, відмо�
вою від агрохімікатів), виробники одержують
менші врожаї, але за умовами сертифікації не
можуть маркувати свою продукцію як "органі�
чну", і тому потребують певної фінансової
підтримки.

Дослідження Федерації органічного руху
України свідчать, що сучасний внутрішній спо�
живчий ринок органічних продуктів в Україні
почав розвиватись з 2006—2007 років, склавши
в 2008 році 600 тис. євро, 2009 — 1,2 млн євро,
2010 цей показник зріс до 2,4 млн євро, а в 2011
року — до 5,1 млн євро.

Як правило, економічна доцільність впровад�
ження органічного виробництва зумовлюється
вищими цінами реалізації на огранічну продук�
цію та постійно зростаючим попитом на неї. Так,
у 2009 році ринок огранічних продуктів харчу�
вання зріс порівняно з попереднім роком на
9,7% і сягнув 60 млрд дол. [5]. Очікується, що до
кінця 2012 року обсяги цього ринку зростуть до
70,2 млрд дол. [6], а у 2014 році — до 90,6 млрд
дол. [5]. Попит на органічні продукти сконцен�
тровано у Північній Америці та Європі (близь�
ко 97%), причому на ринок Північної Америки
припадає орієнтовно 45% світового ринку
органічних продуктів [7].

Однією з основних проблемою розвитку
органічного виробництва в Україні є відсутність
правового регулювання, яке гарантує відповід�

ність органічної продукції вимогам до неї та
нормативно�правового регулювання цієї сфери
діяльності.

У квітні 2011 року був прийнятий Закон Ук�
раїни "Про органічне виробництво", який мав
би надати органічному сектору легальної виз�
наченості, а технології виробництва мали отри�
мати офіційне визнання. Але вже в травні того
ж року Президентом України він був від�
хилений.

Прийняття Закону України "Про органічне
виробництво" відкриває перед Україною великі
перспективи, адже наша країна має унікальні
природні умови і величезний потенціал для роз�
витку внутрішнього ринку органіки та виходу на
зовнішні ринки.

Про важливість прийняття спеціального
нормативно�правового акта свідчить досвід
США, де після прийняття Акта про органічне
продовольство в 1990 році річний приріст даної
галузі з 90�х років становив більше 15 %. Адже
надавши нормативного закріплення даній сфері
суспільних відносин, держава показала спожи�
вачам, що дана продукція, дійсно, є безпечною
та сприяє покращенню загального рівня здоро�
в'я, а тому заслуговує довіри [3].

Відповідно до того, що цей перспективний
напрям ведення аграрного виробництва лише
починає свій розвиток в Україні, відсутність
правового забезпечення (основного закону
"Про органічне виробництво") може позначи�
тися на перспективах його подальшого розвит�
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Таблиця 1. Розрахунок прибутку вітчизняного підприємства Миколаївської області,
яке здійснює виробництво інтенсивним і органічним методами

Джерело: власні розрахунки.
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ку негативним чином. Адже підприємствам аг�
рарного сектора України без належної фінан�
сової підтримки складно переходити на засади
органічного виробництва.

Щоб довести необхідність державної під�
тримки підприємствам, які займаються або пла�
нують займатися органічним виробництвом, ми
порівняли ефективність виробництва вітчизня�
ного підприємства Миколаївської області, яку
воно може отримати, займаючись інтенсивним
та органічним методами виробництва.

Плануючи перехід вітчизняного підприєм�
ства на засади органічного виробництва, в пер�
шу чергу, ми розрахували можливість само�
стійного переходу без державної фінансової
підтримки. Таким чином нами виявлено, що
вітчизняняне підприємство може самостійно без
державної допомоги перейти на засади органі�
чного виробництва. Звичайно, розмір прибутку
даного підприємства від виробничої діяльності
органічним методом є суттєво меншим, аніж при
традиційному. При виробництві органічної про�
дукції дане підприємство не буде збитковим, але
його прибуток зменшиться на 11 млн 462 тис.
грн. (табл. 1). З даних розрахунків можна зро�
бити висновок, що самостійно (без належної
фінансової підтримки) підприємствам агропро�
довольчої сфери складно переходити на засади
органічного агровиробництва.

З огляду на перспективу і стратегію розвит�
ку агропродовольчої сфери, у зв'язку з розвит�
ком органічного землеробства, фінансову
підтримку підприємствам при переході на орган�
ічне виробництво повинна забезпечити держава
через свої органи влади на місцях. Також зазна�
чимо, що процедура фінансового забезпечення
має бути прозорою, доступною, простою і зро�
зумілою для всіх земельних господарств, які зай�
маються виробництвом органічної продукції.
Завдяки цьому можна буде досягти підконтроль�
ності й цільового використання коштів.

ВИСНОВКИ
Усвідомлення людством зростаючої еколо�

гічної загрози внаслідок інтенсифікації
сільського господарства стимулювало розвиток
такого методу ведення сільського господарства,
як органічне виробництво, що має ряд екологі�
чних, економічних та соціальних переваг.

Дослідження сучасного стану розвитку
органічного виробництва в Україні показало, що
органічний напрям бізнесу перебуває на початковій
стадії розвитку, хоча й має великий потенціал.

Високий попит на органічну продукцію в
країнах ЄС і обмежені можливості її виробниц�
тва дають українським виробникам органічної
продукції шанс бути повноцінним гравцем на

органічному ринку ЄС. Тим більше, світовий по�
пит на органічну продукцію не може не вплива�
ти на розвиток даного сектора в Україні, адже
Україна не може бути відокремленою від світо�
вих глобалізацій них процесів, зважаючи на
членство в СОТ і наміри щодо євроінтеграції.

Незважаючи на значний потенціал та перс�
пективи розвитку органічного сільського госпо�
дарства, в Україні поки що немає чіткої держав�
ної політики щодо подальшого розвитку цього
сектору економіки.

На сьогодні в Україні органічний сектор не
отримує достатньої фінансової підтримки з
боку держави, через що стримує розвиток
органічного сектора агробізнесу, тому перехід
на засади органічного виробництва для багатьох
підприємств є нереальним.
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