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НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Постановка проблеми.  Важливою  пробле-
мою  сьогодення  є  забезпечення  населення  висо-
коякісними  продуктами  харчування  виробленими 
в  аграрному  секторі,  а  також  вирішення  питання 
продовольчої  безпеки.  При  цьому  основні  вимоги 
висуваються не тільки до якості продукції, а й стану 
навколишнього  середовища.  Ці  проблеми  є  акту-
альними як в Україні, так і в багатьох країнах світу.

У сучасних умовах якість (і в тому числі еколо-
гічна безпечність) продукції, виробленої аграрним 
сектором,  стає  одним  з  основних  факторів  вну-
трішньої  та  зовнішньої  конкурентоспроможності 
галузі [1, с. 40].

В останні роки рівень антропогенного наванта-
ження на навколишнє середовище має негативний 
вплив. При цьому це проблема як локального, так 
і глобального рівня. Особливо це стосується галузі 
агарного виробництва, яка є найбільш чутливою до 
будь-якого втручання в розвиток агроекосистеми.

Розуміння екологічної небезпеки змушує насе-
лення  переглянути  своє  ставлення  до  продуктів 
харчування.  Все  більше  уваги  споживачі  при-
діляють  стану  здоров’я  і  при  цьому  усвідомлю-
ють  залежність між вибором продукції  та  станом 
навколишнього  природного  середовища,  які  є 
основними чинниками впливу на здоров’я людини. 
Все це сприяло розвитку культури ведення еколо-
гічного або органічного аграрного виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У  світовій  практиці  органічне  агровиробництво 
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є  найпоширенішим  альтернативним  методом 
ведення  сільського  господарства,  який  створює 
потенційні можливості для задоволення зростаю-
чого попиту споживачів на екологічно чисті й без-
печні для здоров’я людей продукти харчування. 

Дослідженню  стану  проблем  та  перспектив 
розвитку  органічного  сільськогосподарського 
виробництва  присвячені  наукові  праці  таких 
вітчизняних  і  зарубіжних  вчених,  як:  Г.  Антонюк, 
В.  Артиш,  Р.  Безус,  Н.  Берлач,  В.  Вовк,  В.  Гар-
машова,  Т.  Дудар,  В.  Кисіль, М.  Кобець, М.  Кра-
пивко, Б. Кружель, Є. Милованова, О. Рудницької, 
П. Барбері, Х. Кахілуото, Р. Штейнер та ін.

Значна частина питань, пов’язаних з розвитком 
ринку  органічної  продукції,  ще  потребує  подаль-
шого дослідження.

Постановка завдання. Метою  статті  є  дослі-
дження сутності та стану органічного виробництва 
в Україні та світі; проаналізувати сучасні тенденції 
та проблеми розвитку ринку органічної продукції в 
Україні;  визначити  економічні,  екологічні  та  соці-
альні переваги органічного виробництва в аграр-
ному секторі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ідея екологічно чистого виробництва сільськогос-
подарської продукції виникла у 60-х роках XX ст. 
у США  і  була  спрямована на  зменшення антро-
погенного  забруднення  природних  ландшафтів 
і  надмірного  використання  земельних  ресурсів 
[1, с. 100-102].

У статті досліджена сутність та стан 
органічного виробництва в Україні та світі; 
проаналізовані сучасні тенденції та про-
блеми розвитку ринку органічної продукції в 
Україні; визначено економічні, екологічні та 
соціальні переваги органічного виробництва 
в аграрному секторі; виділені основні фак-
тори та проблеми, пов’язані з формуванням 
ціни на органічну продукцію.
Ключові слова: органічна продукція, орга-
нічне виробництво,ринок органічної продук-
ції, переваги органічних продуктів, проблеми 
розвитку органічного ринку, система ціно-
утворення на органічну продукцію.

В статье исследована сущность и состоя-
ние органического производства в Украине и 
мире; проанализированы современные тен-
денции и проблемы развития рынка орга-
нической продукции в Украине; определены 
экономические, экологические и социальные 
преимущества органического производства 

в аграрном секторе; выделены основные 
факторы и проблемы, связанные с форми-
рованием цены на органическую продукцию.
Ключевые слова: органическая продукция, 
органическое производство, рынок органи-
ческой продукции, преимущества органиче-
ских продуктов, проблемы развития органи-
ческого рынка, система ценообразования на 
органическую продукцию.

The article explored the nature and status of 
organic production in Ukraine and abroad; 
analyzed current trends and challenges of the 
market of organic products in Ukraine; identify 
economic, environmental and social benefits 
of organic production in the agricultural sector; 
identified the main factors and issues that relate 
to the price of organic products.
Key words: organic products, organic produc-
tion, organic market, the benefits of organic prod-
ucts, development of the organic market pricing 
system for organic products.



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

30 Випуск 14. 2017

На сьогоднішній день ще немає єдиного загаль-
ноприйнятого  визначення  поняття  «екологічно 
чиста продукція». Узагальнене поняття було сфор-
мульовано в 70-х рр. XX ст. фахівцями з ведення 
землеробства  і садівництва за органічною техно-
логією (organic gardening and farming). На їх думку 
екологічно  чиста  продукція  –  це  продукція,  яка 
вирощена  без  пестицидів,  штучно  виготовлених 
мінеральних добрив на ґрунті, вміст гумусу в яких 
поновлюється шляхом внесення органічних речо-
вин, а вміст мінералів збільшується завдяки вне-
сенню природних мінеральних добрив. Така про-
дукція  не  має  бути  обробленою  консервантами, 
гормонами, антибіотиками і т.п. [2]. 

У  різних  країнах  існують  деякі  термінологічні 
відмінності  при  позначенні  продукції  екологічно 
чистого  (еквіваленти  –  органічного,  біологічного) 
виробництва. Так у країнах ЄС та США єдиним офі-
ційно прийнятим позначенням є термін «органічна 
продукція»  (organic  food,  або  organic  products). 
В інших країнах Європи та СНД, крім зазначеного, 
також вживають терміни «екологічно чиста», «біо-
органічна»  та  «екологічно  безпечна»  продукція. 
У країнах ЄС екологічно чистою (органічною) про-
дукцією вважається тільки та, яку було вироблено, 
оброблено  та реалізовано відповідно до органіч-
них стандартів Постанови Комісії (ЄС) № 889/2008 
або стандартів Міжнародної федерації органічного 
сільського господарства (IFOAM) [6].

В  Україні  єдиним  законодавчим  документом, 
що  регламентує  правила  та  норми  виробництва 
екологічно чистої продукції, є Закон України «Про 
органічне виробництво» [4]. 

Екологічно  чистими  вважаються  продукти, 
виготовлені  з  дотриманням  визначених  екологіч-
них стандартів на всіх технологічних та реалізацій-
них етапах. Для цього повністю відмовляються від 
ароматизаторів,  барвників,  консервантів  та  гене-
тично модифікованих організмів. При цьому забо-
ронено рафінування, мінералізація та інші опера-
ції,  які  зменшують  поживні  властивості  продукту. 
До  того  ж  матеріали  для  упакування  екологічно 
чистого  продукту  виготовляються  з  натуральної 
сировини [5, с. 89-87].

Законом  визначаються  правові  та  економічні 
основи  виробництва  та  обігу  органічної  сіль-
ськогосподарської продукції та сировини, заходи 
контролю та нагляду за такою діяльністю і спря-
мовані  на  забезпечення справедливої  конкурен-
ції  та  належного  функціонування  ринку  органіч-
ної продукції та сировини, покращення основних 
показників  стану  здоров’я  населення,  збере-
ження  навколишнього  природного  середовища, 
раціонального  використання  ґрунтів,  забезпе-
чення  раціонального  використання  та  відтво-
рення природних ресурсів, а також гарантування 
впевненості споживачів у продуктах та сировині, 
маркованих як органічні [6, с. 4].

Виробництво органічної  сільськогосподарської 
продукції  у  світі  за  останні  роки  стрімко  зростає. 
На даний час 37,2 млн.  га  земель у  всьому світі 
використовуються  для  органічного  виробництва. 
Австралія, Нова Зеландія та Океанія є регіоном з 
найбільшою площею органічних земель сільсько-
господарського  призначення  –  12,2  млн.  га,  за 
нею йдуть Європа – 10,6 млн. га, Латинська Аме-
рика – 6,8 млн. га, Азія – 3,7 млн. га, Північна Аме-
рика – 2,8 млн. га та Африка – більш, ніж 1 млн. 
га.  Технології  органічного  землеробства  стрімко 
поширюються в країнах Європейського Союзу. Так 
за період  із 1985 по 2012 рік кількість органічних 
господарств у країнах ЄС зросла з 6058 до більше 
ніж  240000,  а  площа  земель  органічного  земле-
робства – зі 172 тис. га до 9,5 млн. га, що стано-
вить 5,4% земель сільськогосподарського призна-
чення [6, с. 8].

Сьогодні  лідером  органічного  споживання  є 
Данія,  де щорічно  на  придбання  органічних  про-
дуктів  витрачається  в  середньому 138,6  євро  на 
особу. Для порівняння, італійці щорічно витрачають 
25 євро на особу, німці – 70,7, швейцарці – 131,5, 
датчани – 51, шведи – 75,4, українці – 0,10 євро 
[7, с. 207-209].

На нинішній час основною тенденцією розвитку 
органічного ринку світу є стрімке зростання попиту 
на органічні продукти. Аналітиками визначено такі 
характерні риси світового ринку органічної продук-
ції: концентрація попиту в розвинених країнах; під-
вищення попиту в країнах, що розвиваються; кон-
солідація  учасників ринку й розвиток дистрибуції 
органічної продукції  [8, с. 22]. Найрозвиненішими 
є ринки органічних продуктів країн Північної Аме-
рики і Західної Європи.

Сучасний  внутрішній  споживчий  ринок  орга-
нічних  продуктів  в  Україні  почав  розвиватись 
з  початку  2000-х  років,  склавши:  у  2007  році  – 
500 тис. євро, у 2008 році – 600 тис. євро, у 2009 – 
1,2 млн. євро, у 2010 – 2,4 млн. євро, у 2011 р. 
цей показник зріс до 5,1 млн. євро, у 2012 році – 
до 7,9 млн. євро, а у 2013 р. – до 12,2 млн. євро 
[1,  с.  3].  З  такими  показниками  Україна  займає 
20  місце  у  світі.  Світовою  тенденцією  сільсько-
господарського виробництва є зростання обсягів 
виробництва  органічної  продукції.  Проте,  і  досі 
ринок продуктів органічного виробництва в Укра-
їні перебуває на стадії становлення.

Вітчизняний  ринок  органічної  продукції  роз-
вивається  під  впливом  міжнародних  тенденцій. 
Постійне  збільшення  кількості  сертифікованих 
господарств-виробників органічної продукції відбу-
вається не без участі іноземних компаній [9, с. 31].

Згідно з даними статистичних організацій країн 
світу  і  зарубіжних  компаній  з  виробництва  орга-
нічної продукції цей вид аграрного бізнесу є висо-
коприбутковим, на що вказує попит у  високороз-
винених  країнах,  де  споживачі  згодні  сплачувати 
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додатково за органічне походження продуктів хар-
чування та їх екологічну чистоту.

Сучасні  тенденції  розвитку  ринку  органічної 
продукції  перебувають  під  впливом  загальносві-
тових  або  глобальних  тенденцій.  Так,  за  даними 
О.В.  Рудницької,  в  межах  міжнародного  органіч-
ного,  або «зеленого»  ринку  відбулася  певна  сег-
ментація  та  розмежування  країн  на  виробників  і 
споживачів органічних товарів [10].

Звичайно на ринку формується певний перелік 
продукції,  що  користується  високим  попитом.  За 
даними організацій FІBL та IFOAM українські това-
ровиробники представлені як експортери сировин-
ної продукції [11, с. 15-17]. Основною експортною 
товарною  групою  є  зернові,  які  реалізують  пере-
важно на європейському ринку. Аналогічна ситуа-
ція простежується на внутрішньому ринку і відпо-
відає доволі  обмеженому асортименту продукції, 
що підтверджується структурою посівних площ в 
органічному  виробництві. На наш погляд,  дивер-
сифікація  виробництва  надає  додаткові  резерви 
розвитку  вітчизняного  ринку  за  рахунок  задово-
лення індивідуального, часом особливого попиту.

Україна є країною, яка має потужний потенціал 
для  виробництва  органічної  сільськогосподар-

ської продукції, її реалізації на експорт та для вну-
трішнього  споживання.  Однак,  ми  вважаємо,  що 
ринок  органічних  продуктів  харчування  в  Україні 
ще  тільки починає формуватися. Цьому  заважає 
цілий ряд проблем (таблиця 1).

Незважаючи на проблеми в Україні, останніми 
роками відмічається тенденція до зростання інтен-
сивності наповнення внутрішнього ринку органіч-
ною  продукцією  власного  виробництва.  Частка 
продажів органічної продукції не перевищує 1-2% 
від  загального  обсягу  сільськогосподарської  про-
дукції.  У  країнах  Європи  питома  вага  органічної 
продукції становить 5% [7, с. 15].

Органічне  виробництво має  цілу  низку  еконо-
мічних, екологічних та соціальних переваг. 

На  початок  2015  року  в  нашій  країні  площа 
угідь під виробництвом органічної продукції ста-
новила  410,5  тис.  га,  сертифікованих  виробни-
ків органічної продукції налічувалося 210, обсяг 
вітчизняного  ринку  органічної  продукції  стано-
вив 653,8 млн. грн.

Більшість  українських  органічних  господарств 
розташовані  в  Одеській,  Херсонській,  Полтав-
ській,  Вінницькій,  Закарпатській,  Львівській,  Тер-
нопільській, Хмельницькій областях.

Таблиця 1
Основні причини, що стримують розвиток ринку органічної продукції в Україні

Фактори Характеристика проблеми

Законодав-
чій рівень

Недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази, яка б чітко окреслила державну полі-
тику та встановила правила у сфері органічного виробництва, створила умови для законодавчого 
визнання та захисту органічних продуктів.

Стандар-
тизація

Відсутність національного органу сертифікації, чітких правил та стандартів для органічної продукції.
Відсутнє виробництво продукції тваринництва згідно з органічними стандартами.
Дуже мала частка сертифікованих органічних площ. Висока ціна проходження сертифікації в Україні.

Розвиток 
ринку

Здебільшого виробляється та експортується 1-2 види органічної сільськогосподарської продукції 
сировинного типу, переважно зернові та олійні культури; виробництво іншої рослинницької продукції 
залишається на підпорядкованому рівні.

Вироб-
ництво і 
переробка

До виробництва органічної продукції задіяні здебільшого крупні сільськогосподарські підприємства, 
в той час як перехід малих та середніх господарств на органічний метод господарювання є доволі 
обмеженим.
Немає поєднання виробництва і переробки органічної продукції, ці напрями також знаходяться на 
початковій фазі розвитку, існують лише наміри вітчизняних та зарубіжних інвесторів започаткувати 
таке виробництво.

Маркетинг Недостатній маркетинговий досвід реалізації органічної продукції, високий рівень цін на сертифіко-
вану продукцію, недостатня обізнаність споживачів, обмеженість товарного асортименту.

Таблиця 2
Основні переваги органічного виробництва в Україні

Екологічні переваги Економічні переваги Соціальні переваги
• зберігає довкілля в процесі виробництва;
• сприяє збереженню та відновленню біо-
різноманіття в агроландшафтах;
• сприяє збереженню та відтворенню родю-
чості ґрунтів;
• сприяє застосуванню зелених добрив та 
методів біологічної боротьби зі шкідниками;
• оберігає від забруднення водні джерела 
і атмосферне повітря через обмеження 
застосування синтетичних агрохімікатів.

• розвиток внутрішнього і зовніш-
нього ринку в Україні;
• підвищення прибутковості 
виробництва органічної продукції 
та її конкурентоздатності;
• розвиток сільських територій та 
підйом рівня життя населення
• впровадження ресурсо- і енер-
гозберігаючих технологій.

• створення додаткових робо-
чих місць у сільській місцевості
 • нових перспектив для малих 
та середніх агропідприємств;
• забезпечення споживчого 
ринку здоровою і якісною про-
дукцією;
• позитивний вплив на здоров’я 
населення.
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За дослідженнями FiBL та IFOAM в Україні сер-
тифіковані  16  видів  органічних  продуктів:  крупи 
зернових  і  зернобобових  культур,  олійні,  овочі, 
кавуни,  дині,  гарбузи,  фрукти,  ягоди,  виноград, 
ефірні олійні культури, м'ясо, молоко, гриби, горіхи 
і  мед.  До  сертифікованих  продуктів  переробки 
включено:  зерна, пластівці, джеми, сиропи, соки, 
масла, борошно і консервовані овочі [12, с. 10].

Формування  системи  ціноутворення  на  орга-
нічну  продукції  також  залишається  проблемою 
для вітчизняних споживачів. При формуванні ціни 
важливим  залишається  фактор  співвідношення 
попиту  і  пропозиції  на  органічну  продукції.  Ціни 
на  органічні  продукти  в  торговельних  мережах 
України  сьогодні  занадто  високі,  що  може  бути 
пов’язане  з  відсутністю  поінформованості  конку-
рентного  середовища  та  недосконалістю  меха-
нізму ціноутворення. Якщо в Україні ціни на орга-
нічну продукцію перевищують ціни на звичайну на 
40-50%, то в країнах з розвиненим ринком органіч-
ної продукції націнка становить 15-30%. 

Відсоток  тих,  хто  готовий платити більшу ціну 
за  екологічну  продукцію,  знижується.  Поясню-
ється  це  цілим  рядом  зловживань  у  реклам-
них  компаніях  і  недовірою  споживачів  до  якості 
даної  продукції.  На  сьогодні  споживачі  розумі-
ють  необхідність  у  споживанні  екологічно  чистої 
продукції, але не купують  її в першу чергу через 
нестачу  коштів  (82%). Якщо екологічність  товару 
є необхідною для задоволення первинних потреб 
(це  стосується  агропродукції),  то  платити  за  неї 
згодна більша кількість людей, які піклуються про 
своє здоров’я, якщо ж для задоволення вторинних 
потреб – менша кількість людей, які мають достат-
ньо високий рівень доходів. 

Обґрунтування  ціни  пропозиції  на  органічну 
продукцію є надзвичайно актуальним для її вироб-
ників.  Особливо  важливим  для  агровиробників  є 
ставлення споживачів до екологічної продукції та 
їх  готовністю  до  сплати  підвищеної  ціни  на  неї. 
Фактична ціна продажу органічної продукції зале-
жатиме від співвідношення попиту і пропозиції на 
неї, тобто від ринкової кон'юнктури.

На нашу думку,  важливим фактором, що  спо-
нукатиме платити вищу ціну за органічну продук-
цію  є мотивація  споживача,  тобто  розуміння  усіх 
її переваг для здоров’я людини та навколишнього 
середовища.

У  межах  вітчизняного  законодавства  важли-
вість  проблематики  ціноутворення  із  урахуван-
ням екологічної складової визначена у Державній 
стратегії  розвитку  аграрного  сектору  економіки 
України до 2020 р. Дана стратегія реалізовувати-
меться шляхом розроблення, ухвалення та запро-
вадження Державної програми розвитку аграрного 
сектору економіки на період до 2020 року, яка за 
структурою  відповідатиме  стратегії,  визначатиме 
шляхи  та  способи  реалізації  її  завдань  по  кож-

ному із пріоритетних напрямів, міститиме перелік 
заходів, обсягів і джерел фінансування, очікуваних 
результатів  (індикаторів),  строків  та  відповідаль-
них  виконавців  зі  сторони  Уряду  та  партнерів  зі 
сторони  учасників  ринку.  Так,  «сприяння  ціноут-
воренню  з  урахуванням  екологічності  продукції» 
передбачено як один із важелів формування агро-
екологічного іміджу України [13].

Необхідно зауважити, що за даними Т.О. Чайки 
[14, с. 233] переважна більшість українських спожи-
вачів позитивно ставляться до органічної продукції 
та  готові  її  купувати  за  наступних  умов:  забезпе-
чення й підтвердження контролю якості з боку дер-
жави; доступність повного асортименту продукції у 
торговельній мережі; націнка на органічну продук-
цію у розмірі 10-20% відносно традиційної.

Основними каналами збуту для органічних про-
дуктів  в  Україні  є  спеціалізовані  відділи  супермар-
кетів і невеликих магазинів. Зважаючи на зростання 
попиту, збільшується кількість місць, де можна при-
дбати  натуральну  й  органічну  продукцію.  Всього  в 
Україні  існує  близько  150  таких  магазинів.  Купити 
органічні  продукти  в  нашій  країні  можна  в  мере-
жах  магазинів  Органік  Ера,  Натур  Бутік,  Сільпо 
(FozzyGroup),  Delight,  Еко-Шик,  Goodwine,  Pareco, 
METRO,  Чумацьких Шлях,  МегаМаркет,  Billa,  Фур-
шет, GlossaryOrganicProductsта інші. Мережа, через 
яку  поширюються  органічні  продукти,  росте.  Біль-
шість точок продажу знаходяться у великих містах – 
Києві, Львові,  Івано-Франківську, Донецьку, Кропив-
ницькому (в основному, це невеличкі спеціалізовані 
магазини).  Частка  сертифікованої  органічної  про-
дукції  в  таких  магазинах  варіюється  від  10%  до 
максимум 50%. Широкого розповсюдження набули 
он-лайн  мережі,  в  яких  споживач  може  отримати 
інформацію про продукти та зробити замовлення.

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити наступні висновки.

Поступова  екологізація  ринку  агропродоволь-
чих  товарів  і  постійно  зростаючий  інтерес  у  світі 
до  цього  виду  продукції,  зумовлює  для  України 
можливість виступити активним учасником у кон-
курентній  боротьбі  на  ньому,  особливо  за  наяв-
ності  потужного  ресурсного  потенціалу  і  відпо-
відних  умов.  Важливо  зазначити  зацікавленість 
вітчизняних  споживачів  в  органічних  продуктах 
харчування,  оскільки  сьогодні  якість  традиційних 
продуктів  стала  значно  гіршою,  а  вплив  деяких 
продуктів  на  здоров’я  людини  є  небезпечним. 
У  зв’язку  з  цим  більшість  споживачів  в  Україні 
прагнуть до ведення здорового способу життя та 
споживання якісної продукції, оскільки харчування 
є  невід’ємною  складовою  повноцінного  життя  та 
високого рівня працездатності. Саме ринок орга-
нічної  продукції  зможе  гарантувати  покупцеві 
кращу якість товарів.

Органічне  виробництво має  цілу  низку  еконо-
мічних,  екологічних  та  соціальних  переваг.  Еко-
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логічні  переваги  органічного  виробництва  дозво-
ляють,  не  порушуючи  екологічної  рівноваги  та 
не завдаючи шкоди навколишньому середовищу, 
вирішувати  проблему  забезпечення  населення 
високоякісними  продуктами  харчування.  Тому 
органічне виробництво поширюється в різних кра-
їнах світу, починаючи від промислово розвинених, 
населення  яких  усвідомлює цінність  якісних  про-
дуктів харчування, до тих країн, що розвиваються, 
надаючи їм можливість визначити свою, так звану, 
нішу серед виробників та здобути можливість над-
ходження  інновацій  та  додаткових  фінансів  для 
розвитку країни. 

Для  ефективного функціонування  ринку  орга-
нічної  продукції  в  Україні  повинна  бути  створена 
законодавча  база  з  регулювання  відносин  на 
цьому ринку, удосконалена система стандартиза-
ції органічних товарів, вибрана адекватна система 
ціноутворення,  підвищення  екологічної  свідо-
мості і мотивації споживачів, підтримка інновацій-
них моделей органічного виробництва. Ці  заходи 
дадуть можливість суттєво збільшити темпи роз-
витку  вітчизняного  органічного  ринку,  розширити 
асортимент органічної продукції та підвищити кон-
курентоспроможність продукції українських вироб-
ників на зовнішньому ринку.
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