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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку землеробства

та рівня продовольчої безпеки значної актуа�
лізації набувають новітні розробки в галузі аль�
тернативного сільського господарства, збе�
реження природних ресурсів і в першу чергу, ос�
новного засобу виробництва — землі. У той же
час незаповнена місткість ринку органічної про�
дукції та майже необмежений потенціал для
розвитку екологічного виробництва створюють
всі необхідні передумови для підвищення кон�
курентоспроможності вітчизняних товарови�
робників. У зв'язку з цим актуальною є розроб�
ка питань, пов'язаних з оцінкою ефективності
виробництва органічної продукції сільського
господарства та обгрунтуванням механізму пе�
реходу сільськогосподарських товаровироб�
ників на органічні методи господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На актуальність проблем розвитку органі�
чного виробництва вказують численні теоре�
тичні дослідження і узагальнення як вітчиз�
няних, так і зарубіжних вчених, зокрема праці
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чинської, О. Локутової, Л. Мармуль, Т. Осташ�
ко, Б. Пасхавера, В. Точиліна, М. Федорова,
О. Ходаківської, Г. Черевка, Р. Штайнера,
О. Шпичака, В. Юрчишина та інших вчених�еко�
номістів. Проте уточнення потребують питання
про конкурентні переваги та ризики органічно�
го сільського господарства, а також правила
здійснення при умові наявного виробничо�ре�
сурсного та фінансово�економічного потенці�
алу у тих або інших суб'єктів господарювання
агросфери.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення принципів та

конкурентних переваг розвитку органічного
сільськогосподарського виробництва агрофор�
мувань у вітчизняних умовах господарювання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Виробництво органічної сільськогосподар�

ської продукції в Україні і науковці, і практики
все частіше визначають перспективною діяль�
ністю. Мова йде не тільки про вигідний бізнес,
а й про здоров'я, яке забезпечує споживачам
якісне харчування. Ці переваги підтримують все
більше людей [2, с. 12]. Тому зараз чимало
вітчизняних агротоваровиробників оцінюють
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власний потенціал, наявні конкурентні перева�
ги, щоб приєднатися до органічного руху, знай�
ти продуктову нішу на українських і зарубіж�
них аграрних ринках.

В останні десятиріччя світовий ринок еко�
логічно чистих продуктів харчування стрімко
розвивається та стає доволі популярною аль�
тернативою споживанню продуктів, виробле�
них за техногенними технологіями. У країнах
з лідируючими економіками та попитом, з ви�
сокою платоспроможністю населення щороку
у все більшої кількості споживачів, прихильних
до ведення здорового способу життя та достат�
ньо фінансово забезпечених, виникає бажання
отримувати якісну, екологобезпечну та корис�
ну харчову продукцію, шкода довкіллю від ви�
робництва якої мінімізована.

Розвиток органічного виробництва є досить
актуальним нині з огляду на низку явних еко�
логічних, економічних та соціальних переваг,
що притаманні цій сфері діяльності. Органічне
виробництво у світі характеризується динамі�
чним розвитком. Так, за даними дослідження
дослідного інституту органічного сільського
господарства (Forschungsinstitut fur biologi�
schen Landbau, FiBL), до якого включено 162 з
224 країн світу, у 2014 р. площа сільськогоспо�
дарських земель, зайнятих під органічним ви�
робництвом (орні землі та багаторічні наса�
дження), становила більше 78 млн га, включа�
ючи землі у конверсії [5, с. 6].

У вітчизняних умовах розвиток органічного
аграрного виробництва на державному рівні ре�
гулюється Конституцією України, Земельним
кодексом України, Законами України "Про охо�
рону навколишнього природного середовища" .
Особливого значення набув Закон України "Про
виробництво та обіг органічної сільськогоспо�
дарської продукції та сировини", який набрав
чинності 10 січня 2014 р., згідно з яким органічна
продукція ідентифікується як продукція, отри�
мана в результаті сертифікованого виробництва,
а виробництво органічної продукції (сировини)
визначається як виробнича діяльність фізичних
або юридичних осіб (у тому числі з вирощування
та переробки), де під час такого виробництва вик�
лючається застосування хімічних добрив, пести�
цидів, генетично модифікованих організмів, кон�
сервантів тощо, та на всіх етапах виробництва
(вирощування, переробки) застосовуються мето�
ди, принципи та правила, визначені Законом для
отримання натуральної (екологічно чистої) про�
дукції, а також збереження та відновлення при�
родних ресурсів [4]. Отже, сільськогосподарсь�
ке виробництво вважається органічним лише
після отримання сертифіката на виробництво

продукції згідно з правилами та вимогами орган�
ічного виробництва.

Переваги органічної продукції полягають у
тому, що вона корисна для здоров'я населення
та екологічно безпечна для довкілля. У разі її
споживання населенням зменшується мож�
ливість потрапляння в організм людини шкідли�
вих речовин та домішок, а також речовин (на�
приклад, генномодифікованих організмів
(ГМО)), вплив яких ще недостатньо вивчено.
Встановлено, що органічне виробництво в аг�
рарному секторі передбачає обгрунтоване по�
єднання традиційної селянської та фермер�
ської практики з найновішими результатами
наукових досліджень і розробок, що дає змогу
забезпечити його результативність [6, с. 25].

Доцільність органічного виробництва в умо�
вах ринкової економіки визначається зістав�
ленням та оцінкою потенційних конкурентних
переваг та недоліків і ризиків [9, с. 89]. У ціло�
му, конкурентні переваги органічного вироб�
ництва сільськогосподарської продукції мож�
на сформувати за такими групами:

— виробничо�екологічні — мінімізація
впливу агровиробничих процесів на довкілля;
сприяння збереженню та відновленню біоріз�
номаніття в агроландшафтах; сприяння збере�
женню та відтворенню природної родючості
грунтів; оберігання від забруднення водних,
лісових ресурсів;

— соціальні — створення додаткових робо�
чих місць у сільській місцевості; створення но�
вих перспектив для домогосподарств, особис�
тих сільських господарств, малих та середніх
агроформувань, збільшення життєздатності
сільських громад через диверсифікацію видів
діяльності, зростання престижності сільсько�
го способу життя;

— економічні — ресурсозбереження та
зменшення енергоємності сільськогосподарсь�
кого виробництва; зростання грошових за�
ощаджень виробників, оскільки немає необхі�
дності купувати дорогі синтетичні пестициди,
гербіциди та хімічні добрива; підвищення кон�
курентоспроможності товаровиробників на
внутрішньому і зовнішньому ринках; відро�
дження сільських територій.

Ризиками органічного виробництва є мож�
лива втрата або зменшення прибутковості,
особливо на перших етапах впровадження;
зменшення обсягів продукції; збільшення тру�
дозатрат, затрат на рекламу, інформацію; впро�
вадження нових форм реалізації продукції,
нових принципів виробництва. Перехід від тра�
диційного до органічного виробництва перед�
бачає, отже, імплементацію нових правил та
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методів у сфері безпечності та якості харчових
продуктів. У таблиці 1 наведено базові принци�
пи виробництва, зберігання, перевезення та
реалізації органічної продукції в Україні.

Прерогативою органічної продукції є повна
відмова під час такого виробництва від засто�
сування гербіцидів, пестицидів, мінеральних
добрив, консервантів, штучних барвників, сти�
муляторів росту, хімічних засобів захисту, гор�
монів, антибіотиків, ароматизаторів, стабіліза�
торів, підсилювачів смаку тощо [3, с. 35]. Забо�
роняється також використання ГМО, похідних
ГМО і продуктів, вироблених з ГМО, як харчо�
вих продуктів, кормів, технологічних добавок,
препаратів покращення грунту, насіння, веге�
тативного походження садивного матеріалу,
мікроорганізмів і тварин тощо. Виробництво
здійснюється виключно з органічної сировини,
що відповідає вимогам чинного законодавства
про органічне виробництво.

Лише у деяких випадках, за згодою цент�
рального органу виконавчої влади, дозволяєть�
ся під час виробництва органічної продукції
використовувати традиційну продукцію (про�
дукція, виготовлена за загальноприйнятними
технологіями виробництва, де можна викори�
стовувати будь�які хімічні засоби захисту, син�
тетичні мінеральні добрива, консерванти, штуч�
ні барвники, стимулятори росту, гормони, ан�
тибіотики, ароматизатори, стабілізатори, під�
силювачі смаку тощо) та засоби захисту рос�
лин, добрива та поліпшувачі грунту, неорганічні
кормові матеріали рослинного, тваринного та
мінерального походження, кормові чи техно�
логічні добавки, продукти для очищення та дез�

інфекції водоймищ, кліток, споруд та устано�
вок виробництва продукції тваринництва та
рослинництва, включаючи об'єкти для збері�
гання такої продукції [1, с. 63].

Перевагами органічного виробництва є збе�
реження природного середовища в процесі ви�
робництва, покращення структури грунту, що
сприяє підвищенню його родючості. Органічні
продукти за рахунок мінімізації хімічних речо�
вин містять більше поживних речовин, мінералів
та вітамінів. Крім того, органічне виробництво
має ряд еколого�економічних переваг, оскільки
забезпечення населення якісними та безпечни�
ми органічними продуктами харчування сприяє
покращенню здоров'я нації та підвищує рівень
продовольчої безпеки держави. Органічні мето�
ди господарювання сприяють ресурсозбережен�
ню та зменшенню енергоємності сільськогоспо�
дарського виробництва, таким чином, підвищу�
ють конкурентоспроможність товаровироб�
ників на міжнародних та внутрішніх ринках [8,
с. 67]. Значний попит на органічну продукцію дає
можливість суб'єктам господарювання збувати
вироблену продукцію за преміальну ціну та
збільшувати власні доходи.

До основних проблем впровадження та роз�
витку органічного виробництва можна віднести
недосконалість внутрішнього ринку щодо пропо�
зиції та попиту на сертифіковані органічні про�
дукти, обмеженість номенклатури товарів, непоі�
нформованість споживачів про переваги органі�
чних продуктів, недостатню кількість торгових
мереж, брак інвестицій у виробництво. Для ком�
плексного вирішення всіх проблем, які виника�
ють під час розвитку органічного сільського гос�

Таблиця 1. Принципи запровадження виробництва органічної продукції
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подарства в Україні, необхідно прийняти комп�
лексну програму розвитку цієї сфери аграрного
сектора економіки, яка зведе в єдину функціо�
нальну систему всю діяльність органів державної
влади та суб'єктів органічного виробництва, рин�
кової логістично�збутової інфраструктури, рек�
ламно�інформаційної діяльності [7].

ВИСНОВКИ
Органічне виробництво як важливий засіб

диверсифікації сільської економіки має суттєвий
конкурентний потенціал у вітчизняних умовах
господарювання для забезпечення відродження
сільських територій, життєздатності сільських
громад, консолідації зусиль товаровиробників з
метою зниження сертифікаційних, транспортно�
логістичних, рекламно�інформаційних витрат,
витрат на переробку. Соціальний контекст кон�
курентних переваг розвитку органічного секто�
ра проявляється, передусім, у збільшенні
кількості додаткових робочих місць у сільській
місцевості. Крім того, цей вид діяльності є ефек�
тивним інструментом збереження ментальності
ведення господарства сільськогосподарськими
товаровиробниками з урахуванням іманентних
властивостей окремих сільських територій. Його
значення також виходить з основної мети — за�
безпечення здорового харчування та відтворен�
ня теперішнього й майбутнього поколінь, отже,
й продовольчої безпеки держави.
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