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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Завершення ХХ століття ознаменовано нагальною 

потребою у формуванні нового світогляду людства, який би докорінно відрізнявся 

від антропоцентричного принципу розвитку й орієнтувався на максимальне 

збереження природних ресурсів та мінімізацію втручань у біосферу. Як наслідок, 

слідуючи загальноприйнятим тенденціям, в Україні набуває широкого 

розповсюдження концепція сталого розвитку, яка покликана максимально 

нівелювати існуючий дисбаланс у тріаді «довкілля – соціум – економіка».  

Трансформаційні зрушення не оминули й агропродовольчу сферу економіки. 

Проблеми екологізації аграрного виробництва, спричинені інтенсифікацією 

сільського господарства, погіршення структури харчування населення, викликане 
споживанням продукції невисокої якості та хімічно забруднених продуктів, 

вимагають пошуків альтернативних методів господарювання. При цьому дієвим 

механізмом переходу на модель сталого розвитку агропродовольчої системи, 

враховуючи наявний потенціал країни, є впровадження органічного сільського 

господарства в Україні. 
Усвідомлення та впровадження нової парадигми розвитку в національній 

агропродовольчій системі зі стимулюванням органічного сільського господарства 
дозволить подолати негативні тенденції екологічної кризи в країні на засадах 

врахування можливостей природних комплексів і поступового зниження негативної 
дії антропогенного впливу на довкілля. Це сприятиме забезпеченню населення 

високоякісною та безпечною продукцією харчування, розвитку сільських територій, 

підвищенню рівня конкурентоспроможності вітчизняної агропродовольчої продукції 
на внутрішньому і світовому ринках тощо.  

При розгляді проблематики понятійно-змістового трактування органічного 

сільського господарства варто наголосити на працях таких вітчизняних учених, як 

В. Артиш, Т. Зайчук, М. Кобець, О. Прутська та ін. Питанню ролі державного 

стимулювання національного виробництва і споживання органічної продукції 
присвячені праці таких вітчизняних науковців, як Т. Дудар, Ю. Лопатинський, 

О. Шубравська, М. Щурик та ін. Розкриваючи ступінь дослідженості проблем і 
перспектив розвитку органічного сільського господарства в Україні, варто 

відзначити наукові напрацювання таких авторів, як О. Маслак, В. Писаренко, 

Н. Сіренко, О. Скидан, О. Томашевська, О. Ходаківська, Т. Чайка та ін.  

Водночас, існує потреба у поглибленні наукових системних досліджень щодо 

перспективних напрямів розвитку органічного сільського господарства в 

агропродовольчій системі України. Не достатньо розглянено питання стимулювання 

процесів виробництва та споживання органічної продукції. Не повною мірою 

вивчено шляхи оптимального поєднання комерційних інтересів товаровиробників, 

споживчого попиту на високоякісну та безпечну продукцію харчування, 

соціально-еколого-економічних пріоритетів держави у сфері органічного сільського 

господарства. З цих позицій обрана тема дисертаційного дослідження, його мета і 
завдання актуальні. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана згідно із планом науково-дослідної роботи кафедри економіки 
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підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича на 2011-2015 рр., у рамках теми: «Організаційно-

економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємств» 

(реєстраційний номер 0111 U 002507). Участь дисертантки у виконанні зазначеної 
теми полягає у визначенні перспективних напрямів розвитку органічного сільського 

господарства в агропродовольчій системі України. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є поглиблення теоретичних 

засад і розроблення практичних рекомендацій щодо перспективних напрямів 

розвитку органічного сільського господарства в агропродовольчій системі України. 

Відповідно до реалізації зазначеної мети у дисертації поставлені та виконані такі 
завдання: 

- узагальнити теоретичні підходи до визначення сутності органічного 

сільського господарства та окреслити соціально-економічні та екологічні фактори 

його розвитку; 

- проаналізувати нормативно-правову базу та стандарти у сфері органічного 

сільського господарства, окреслити потенційні вигоди для зацікавлених сторін від 

удосконалення законодавства з питань регулювання органічного сільського 

господарства; 
- виокремити етапи впровадження органічного виробництва у світі та в 

Україні, оцінити об’єктивні передумови та перешкоди для розвитку національного 

органічного сільського господарства; 
- проаналізувати структурний розподіл операторів вітчизняного органічного 

сільського господарства за різними диференційними рисами; 

- окреслити елементи системи товаропросування органічної продукції до 

споживачів і сформувати маркетинговий інструментарій розвитку органічного 

сільського господарства в агропродовольчій системі України; 

- виокремити тип потенційного споживача органічної продукції як основу 

визначення цільової аудиторії при розробці заходів нарощування обсягів реалізації 
продукції органічного сільського господарства; 

- обґрунтувати перспективні напрями розвитку національного органічного 

сільського господарства, зростання обсягів споживання органічної продукції; 
- запропонувати заходи державного регулювання у сфері органічного 

сільського господарства. 

Об’єкт дослідження – сукупність соціально-еколого-економічних відносин, 

які виникають у процесі становлення та розвитку органічного сільського 

господарства в агропродовольчій системі України. 

Предмет дослідження – теоретичні та прикладні складові формування 

перспективних напрямів розвитку органічного сільського господарства в 

агропродовольчій системі України.  

Методи дослідження. За базисну методологію взято системний підхід, який 

найповніше враховує основні перспективні напрями розвитку органічного 

сільського господарства в агропродовольчій системі. Для досягнення поставленої 
мети у дисертації використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: 
бібліографічний (для вивчення й опрацювання наукових праць, присвячених 
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органічному сільському господарству); абстрактно-логічний (для пізнання сутності, 
особливостей та факторів розвитку виробництва органічної продукції); аналізу і 
синтезу (для оцінки стану, умов і тенденцій розвитку об’єкта дослідження); 

групування (для узагальнення характеристик потенційного споживача продукції 
органічного сільського господарства); порівняння (при зіставленні міжнародних 

стандартів з органічного сільського господарства, а також при окресленні переваг і 
недоліків різних каналів збуту органічної продукції); соціологічних досліджень (для 

оцінки знань і ставлення населення до органічних продуктів харчування); 

регресійного аналізу (для виявлення взаємозв’язку між мотивацією конкретної 
людини щодо придбання органічного продукту і комплексом обраних нами 

факторів); SWOT-аналізу (при дослідженні діяльності малих суб’єктів 

господарювання на вітчизняному ринку органічної продукції); дедукції (для 

окреслення перспективних напрямів розвитку вітчизняного органічного сільського 

господарства). 

Інформаційною базою дослідження слугують законодавчі та нормативно-

правові акти, дані Державної служби статистики України та Федерації органічного 

руху України, офіційні публікації та звіти міжнародних організацій, наукові праці 
вітчизняних і зарубіжних учених, результати власних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному 

обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо перспективних напрямів 

розвитку органічного сільського господарства в агропродовольчій системі України. 

До основних результатів дослідження, що відображають наукову новизну та 

розкривають зміст дисертації, належать такі: 
удосконалено:  

- наукове обґрунтування перспективних напрямів розвитку органічного 

сільського господарства в Україні на рівні екологічної безпечності виробництва, 

захисту споживачів і навколишнього природного середовища через призму 

готовності вітчизняних підприємств до соціальної та корпоративної 
відповідальності, сприяння інноваціям і застосуванню сучасних технологій у 

системі господарювання за принципами натуральності та споживчої досконалості 
продукції органічного сільського господарства;  

- комплексний підхід до мотивації виробництва та споживання в Україні 
продукції органічного сільського господарства на основі формування нових 

соціально-культурних цінностей та екологічних пріоритетів на рівні держави, 

агропродовольчої системи, окремого виробника та споживача як засобу зростання 

обсягів попиту і пропозиції на органічну продукцію; 

- модель логіт-регресії для прогнозування мотивації стосовно купівлі 
продукції органічного сільського господарства, яка дозволяє виявити, по-перше, 

взаємозв’язок між мотивацією конкретної людини здійснювати покупку органічного 

продукту та комплексом обраних нами факторів, таких як стать, вік, сімейний стан, 

місцевість, освіта, рівень доходів і знання про органічний продукт, по-друге,   

ступінь впливу цих факторів на вибір споживача; 
набули подальшого розвитку: 

- науково-прикладні трактування категорії «органічне сільське господарство»  
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з позицій особливих умов і вимог при виробництві та запровадженні 
природоощадливих технологій з метою поліпшення стану довкілля, а також 

забезпечення потреб споживчого попиту у натуральній, безпечній продукції 
сільського господарства; 

- визначення основних ознак, притаманних різним каналам збуту органічної 
продукції з урахуванням мотиваційних факторів здійснення процесу купівлі даної 
продукції споживачами, що дозволило виокремити переваги та недоліки 

розглянутих шляхів продажу даних продуктів, що забезпечує можливість 

операторам органічного сільського господарства приймати оптимальні рішення при 

здійсненні своєї збутової діяльності; 
- окреслення ключових структурних елементів державних цільових програм 

розвитку у сфері вітчизняного органічного сільського господарства, запровадження 

яких забезпечить більш сприятливі передумови для появи нових операторів 

органічного сільського господарства та популяризації серед потенційних споживачів 

органічної продукції; 
- методичні рекомендації щодо розрахунку узагальненого показника 

конкурентоспроможності органічної продукції, для якого за допомогою експертних 

оцінок визначені коефіцієнти вагомості обраних нами одиничних показників якості, 
ціни, реалізації, реклами, іміджу продукції та оператора органічного сільського 

господарства, що дозволяє чіткіше формувати конкурентні переваги продукції 
органічного сільського господарства; 

- маркетинговий інструментарій на основі його диференціації у практичному 

застосуванні на рівні різних сегментів органічного сільського господарства, зокрема 
суб’єктів, що спеціалізуються на виробництві органічної продукції рослинного або 

тваринного походження, відрізняються масштабністю діяльності й, відповідно, 

потребують різноспрямованих тактичних дій щодо реалізації стратегічних цілей та 
шляхів розвитку на вітчизняному ринку продукції органічного сільського 

господарства з метою отримання конкурентних переваг.  
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці пропозицій 

щодо обґрунтування перспективних напрямів розвитку органічного сільського 

господарства в агропродовольчій системі України. Результати дисертаційного 

дослідження розглянено та використано під час розробки заходів з реалізації 
програми розвитку Чернівецької області на 2015 рік (довідка № 01-12/39-377 від 

02.04.2015р.). 

Результати дослідження щодо окреслення потенційного споживача органічної 
продукції використовуються Федерацією органічного руху України при надані 
консультаційних послуг щодо органічного виробництва (довідка № 0812/01 від 

08.12.2014 р.). 

Науково-практичні напрацювання з питань розгляду вартості послуг 
сертифікуючих структур, які здійснюють свою діяльність в Україні, та надання 

відповідних субсидій виробникам в європейських країнах, використовуються при 

внесенні коректив при формуванні цінової політики надання послуг ТОВ «Органік 

стандарт» суб’єктам господарювання у сфері сертифікації органічного виробництва 
(довідка № 1/2014 від 14.11.2014 р.). 
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Теоретичні та практичні напрацювання автора щодо розвитку органічного 

сільського господарства в агропродовольчій системі використовуються у 

навчальному процесі у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича при підготовці та викладені таких дисциплін: «Економіка та організація 

агропромислових формувань», «Організація виробництва», «Організація, 

планування і управління виробництвом» (довідка № 15/15-1682 від 16.06.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною особистою працею 

здобувача. Дослідження, пропозиції та розробки, які наведені в дисертації, здійснені 
автором самостійно. З опублікованих наукових праць у співавторстві у 

дисертаційній роботі використані лише ті ідеї, які належать здобувачу особисто 

(конкретний внесок відображено у списку опублікованих праць за темою дисертації). 
Апробація результатів дисертації. Основні ідеї та положення дисертаційного 

дослідження доповідалися й обговорювалися на таких конференціях: «Стратегія 

економічного розвитку країн в умовах глобалізації» (м. Дніпропетровськ, 2011); 

«Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни» 

(м. Макіївка, 2011); «Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми 

економічного розвитку Й.А. Шумпетера» (м. Чернівці, 2011); «Інформаційні 
технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» (м. Чернівці, 2012); 

«Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки» (м. 

Дніпропетровськ, 2012); «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки 

України» (м. Львів, 2013); «Шляхи стабілізації економічного стану в країнах СНД» 

(м. Одеса, 2013); «Макроекономічні проблеми інвестиційно-інноваційного 

розвитку» (м. Київ, 2013). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 18 

наукових праць загальним обсягом 6,89 друк. арк., з яких автору належить 6,21 друк. 

арк., у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях (обсягом 3,16 друк. арк.), 

3 – у закордонних виданнях і виданнях України, внесених до міжнародних 

наукометричних баз (обсягом 1,49 друк. арк.), 1 параграф у колективній монографії 
(обсягом 0,72 друк. арк.), 8 публікацій за матеріалами конференцій (обсягом 0,84 

друк. арк.). 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 16 додатків на 25 

сторінках. Дисертаційне дослідження викладено на 222 сторінках комп’ютерного 

тексту, із них 168 сторінок основного тексту. Робота містить 19 рисунків, 28 

таблиць, з яких 4 займають повну сторінку. Список використаних джерел налічує 
206 позицій на 25 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретичні засади розвитку органічного сільського 

господарства в агропродовольчій системі» визначено поняття сталості 
агропродовольчої системи, сутність категорії «органічне сільське господарство» та 

окреслено соціально-еколого-економічні фактори його розвитку, охарактеризовано 

нормативно-правове забезпечення у сфері вітчизняного органічного сільського 

господарства. 
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Сучасність диктує нові вимоги до еколого-економічних відносин в 

агропродовольчій системі, а саме: перехід на засади сталого розвитку, при яких 

передбачається усунення диспропорцій між виробництвом продукції та відтворенням 

елементів природи, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі. 
Особливо важко досягти такої рівноваги країнам, що розвиваються, зокрема й 

Україні, тому необхідно шукати шляхи гармонізації соціально-еколого-економічних 

факторів. Зважаючи на об’єктивні чинники необхідності переходу на принципи 

сталого розвитку в агропродовольчій системі, одним зі шляхів реалізації екологічно 

збалансованого розвитку є застосування альтернативних методів сільського 

господарства, у першому ряду з яких – органічне. 
Аналіз наукових праць зарубіжних і вітчизняних учених виявив використання 

споріднених, але не абсолютно тотожних понять стосовно альтернативних систем 

господарювання. У контексті проведеного дослідження термінологічних визначень 
між «органічним сільським господарством», «органічним землеробством» та 
«органічним виробництвом» не існує чітких розмежувань, що, на нашу думку, є 
неточним, хоча згадані терміни взаємопов’язані, проте воно прийнятне, оскільки 

сільське господарство охоплює виробництво, землеробство та ін. 

За нашим трактуванням, органічне сільське господарство – це 

багатофункціональна система виробництва та господарювання, яка базується на 
низці обмежень щодо застосування хімічних добрив, пестицидів, ГМО тощо, 

надаючи перевагу у впровадженні природозберігаючих технологій з метою 

забезпечення населення достатнім обсягом якісних, безпечних продуктів харчування 

при мінімально негативному впливі на довкілля зі збереженням якості ґрунтів, 

біорізноманіття та екосистем для досягнення сталості в агропродовольчій системі з 
урахуванням потреб майбутніх поколінь. 

Переваги розвитку органічного сільського господарства в Україні, як одного зі 
шляхів практичної реалізації концептуальних засад сталого розвитку, можна 
охарактеризувати за такими напрямами: екологічні – використання 

природоощадливих технологій, поступовий розвиток безвідходного виробництва, 
мінімізація впливу виробничих процесів на довкілля; економічні – підвищення 

конкурентоспроможності продукції, відсутні витрати на мінеральні добрива та хімічні 
засоби захисту рослин, незначна кількість конкурентів; соціальні – позитивний вплив 

продукції органічного сільського господарства на здоров'я населення; розвиток 

сільської місцевості; підвищення рівня зайнятості сільського населення тощо.  

Розвиток ринку органічних продуктів в Україні умовно можна поділити на два 
періоди, беручи за основу відсутність та наявність відповідного правового 

регулювання у даній сфері. Перший період – період становлення – вважаємо, був до 

прийняття Закону України «Про виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини» № 425-VII від 3 вересня 2013 року. Із 
набуттям чинності Закону розпочався другий період – період розвитку органічного 

сільського господарства в Україні (період «легалізації» органічної продукції).  
Для першого періоду характерними були продажі «псевдо-органічних» 

продуктів, адже існувало безліч термінів, які начебто визначали безпечність і 
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екологічність продукції. Втрачалася довіра споживачів до власне органічної продукції 
та виникали сумніви щодо її винятковості, безпечності та корисності з-поміж 

аналогічних несертифікованих продуктів. У цей період Україна разом із Росією, 

Білорусією, Боснією і Герцеговиною залишалася європейською країною, де все ще не 
існувало прийнятого законодавства щодо органічного сільського господарства. 

З ухваленням даного Закону пов’язували багато очікувань різні зацікавлені сторони, і 
можна констатувати, що з набуттям його чинності 9 січня 2014 року розпочався новий 

період розвитку внутрішнього ринку органічної продукції. 
Однак існуюча національна правова база у сфері органічного сільського 

господарства потребує доопрацювань, адже не відповідає повною мірою поставленим 
вимогам гармонізації у правовому полі, які зазначені в Угоді про асоціацію між 
Європейським Союзом та Україною. Це стосується і Закону України «Про 
виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», для 
якого необхідне розроблення та затвердження цілої низки відповідних підзаконних 
актів, зокрема технічних регламентів (детальних правил) виробництва органічної 
продукції (сировини); порядку оцінки придатності земель і встановлення зон 
виробництва органічної продукції та сировини тощо. При цьому внесення 
відповідних змін та імплементація національного законодавства до європейських 
стандартів дозволить сформувати дієву законодавчу систему у сфері органічного 
сільського господарства в Україні.  

Від удосконалення відповідного законодавства різні зацікавлені сторони 

отримують потенційні вигоди (табл. 1). 
Таблиця 1 

Потенційні вигоди для зацікавлених сторін від удосконалення правової бази з 
питань регулювання органічного сільського господарства в агропродовольчій 

системі України 
Зацікавлені 

сторони 

Потенційні вигоди 

Держава Стимулювання одного з найбільш пріоритетних напрямів в агропродовольчій системі. 
Підвищення статусу на міжнародній арені. 
Крок до європейської інтеграції. 
Позиціювання себе як країни, що стимулює суб’єктів господарювання дотримуватися 

принципів охорони довкілля у процесі ведення сільського господарства. 
Стимулювання виробників до впровадження ґрунтозахисних технологій та 

агроекологічних програм. 

Поява нових виробників органічних продуктів. 

Отримання іноземних інвестицій у дану галузь. 
Виробники Технології органічного виробництва отримують офіційний статус. 

Державна підтримка виробників продукції органічного сільського господарства. 
Поява системи компенсацій та економічного стимулювання. 

Понесення різного роду відповідальності для «псевдо-виробників» органічних 

продуктів. 

Підвищення довіри споживачів до органічних продуктів. 

Збільшення обсягів продажу за рахунок зростання споживчого попиту. 

Споживачі Гарантування якості органічної продукції. 
Відсутність фальсифікованої продукції, маркованої як «органічна». 

Поінформованість про переваги органічних продуктів. 

Примітка. Складено автором на основі власних досліджень. 
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Другий розділ «Виробники та споживачі продукції органічного сільського 

господарства в агропродовольчій системі» присвячений розгляду стану й умов 

органічного сільського господарства та сертифікації органічної продукції в Україні 
та світі, дослідженню структурного розподілу операторів органічного сільського 

господарства та їх маркетингової діяльності у системі товаропросування до 

споживачів органічної продукції. 
У дисертаційному дослідженні розглянуті основні передумови розвитку 

органічного сільського господарства в агропродовольчій системі України: 

- є чотири регіони в країні, де ґрунти придатні для вирощування органічної 
продукції; 

- умовно дешева робоча сила; 
- експортна привабливість завдяки сусідству з ринком Європейського Союзу; 

- можливість розширення вітчизняного ринку, оскільки фактичні площі 
органічних сільськогосподарських угідь за розмірами не поступаються більшості 
європейських країн, а обсяги внутрішнього споживання органічної продукції на 
душу населення значно відстають від середньостатистичних по Європі тощо. 

Звичайно, крім передумов розвитку, існують і перепони, основні з них такі: 
недосконале інституційне забезпечення та відсутність державної фінансової 
підтримки розвитку органічного виробництва; низька обізнаність виробників зі 
специфікою органічного виробництва; переважання експорту органічної сировини; 

низька поінформованість споживачів про органічну продукцію;  недостатня кількість 

каналів збуту органічної продукції; необхідність значних початкових та подальших 

капіталовкладень, інвестицій в бізнес тощо. Як наслідок дії стримуючих факторів, у 

2013 році сільськогосподарські землі, зайняті під органічним виробництвом, 

складають 1,0% до площі всіх сільськогосподарських земель України. 

В Україні простежуються загальносвітові тенденції до зростання площ 

вирощування органічних культур, збільшення кількості органічних виробників і 
масштабів споживання органічної продукції, хоча аналіз ускладнюється відсутністю 

офіційних статистичних даних. За даними Федерації органічного руху України стан 

українського ринку органічної продукції за 2007-2013 роки можна оцінити, 

використовуючи базові коефіцієнти росту площ органічних сільськогосподарських 

угідь, обсягу внутрішнього споживчого ринку органічної продукції та кількості 
органічних господарств (рис. 1).  

Базові коефіцієнти росту обсягу споживання органічної продукції значно 

перевищують базові коефіцієнти росту кількості органічних господарств та площ 

для вирощування відповідної продукції. Дане явище може свідчити про щорічне 
зростання кількості споживачів, тобто про збільшення обсягу попиту на органічну 

продукцію, зокрема і за рахунок імпорту або (та) підвищення цін на неї. При цьому 

лише незначні зміни простежуються з боку існуючої пропозиції, що, ймовірно, 

призведе до зростання цін на продукцію у процесі встановлення рівноваги на ринку. 

Звичайно, такий баланс обсягу попиту та пропозиції не надто сприятливий для 

внутрішнього ринку органічних продуктів, адже ціна є одним із факторів, який 

суттєво впливає на вибір споживачів. Вважаємо, що визначальна роль у розвитку 

вітчизняного органічного сільського господарства належить його операторам. 
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Рис. 1. Динаміка базових коефіцієнтів росту площ органічних 

сільськогосподарських угідь, обсягу внутрішнього споживчого ринку 

органічної продукції та кількості органічних господарств 
Примітка. Побудовано автором за даними Федерації органічного руху України. 

 

Проведений нами аналіз структурного розподілу операторів органічного 

сільського господарства за 2013 рік за диференційними рисами (за територіальною 

ознакою; за сертифікаційними органами, які функціонують в Україні; за стандартами 

сертифікації; за статусом сертифікації; за організаційно-правовими формами 

господарювання; за сферою діяльності) дозволив розкрити національні особливості 
структури розподілу суб’єктів господарювання на ринку органічної продукції та 
зробити такі узагальнення: 

1. Найбільша концентрація органічних операторів наявна у Київській, 

Херсонській, Одеській, Закарпатській, Вінницькій областях та АР Крим, у тому 

числі виробників – у Херсонській та Київській областях. 

2. На вітчизняному ринку представлено 15 сертифікаційних органів згідно 

затвердженого Комісією Європейського Союзу офіційного Переліку (відповідна 
Постанова (ЄС) № 1235/2008), серед яких один вітчизняний – ТОВ «Органік 

стандарт», який є лідером щодо кількості сертифікованих операторів. 

3. Продукція вітчизняних органічних операторів більше ніж на 90% 

сертифікована за Стандартом рівнозначним відповідним Постановам Ради (ЄС) 

(834/2007) та Комісії (ЄС) 889/2008, що зумовлено орієнтацією вітчизняних 

операторів на експорт органічної продукції в країни ЄС. 

4. Понад 82 % органічних операторів мають право на маркування своєї 
продукції, як «органічний продукт», близько 7 % – «продукт на стадії переходу до 

органічного виробництва», а у решти понад 11 % – продукція не відповідає жодній з 
вимог щодо маркування, визначених у Законі України «Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції та сировини». 

5. Найпоширенішими організаційно-правовими формами господарювання 

органічних операторів є господарські товариства, частка яких становить понад 57%, 
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також близько 24 % припадає на приватні підприємства, у складі яких фермерські 
господарства займають понад половину. 

6. У структурі ринку у розрізі виробництва різних органічних продуктів 

найбільш розвинені ринки органічних зернових, бобових та олійних культур, які є 
основними експортними товарними групами, що реалізуються переважно на 
європейському ринку. 

На основі даних, одержаних у результаті проведеного нами у 2013 році 
анкетного опитування споживачів, виокремленні потенційні покупці органічної 
продукції. Згідно із розподілом респондентів за різними диференційними ознаками, 

можна припустити, що перевагу органічним продуктам надаватимуть жінки, віком 

20-50 років, одружені, з вищою чи незакінченою вищою освітою, міські жителі з 
місячним доходом у 3500-5000 гривень на одну особу на момент опитування. Також 

нами визначено, що левова частина тих, хто є споживачами даної продукції, 
купують її більше року, але нерегулярно і лише 43% з них надають часткову чи 

безумовну перевагу саме органічній продукції на противагу традиційній. Серед 

основних мотивів, які спонукають купувати органічну продукцію, її корисність, 

екологічність і смакові якості (табл. 2). 

Таблиця 2 

Характеристика потенційного споживача органічної продукції 
Ознака Імовірність здійснити купівлю органічних 

продуктів: 

Рівень впливу 

зростає спадає 

Стать жінка чоловік низький 

Вік 20-50 років люди старшого віку низький 

Сімейний стан одружений / одружена неодружений / 

неодружена 

середній 

Місце проживання місто село високий 

Освіта вища, незакінчена вища середня, середня 

спеціальна 
середній 

Рівень доходів висока купівельна 

спроможність 

низька купівельна 

спроможність 

середній 

Знання про 

органічну 

продукцію 

обізнані про властивості 
органічної продукції 

необізнані з 
властивостями 

органічної продукції 

високий 

Примітка. Сформовано автором на основі власних досліджень. 

З метою прогнозування мотивації купівлі продукції органічного сільського 

господарства та для виокремлення типу потенційного споживача такої продукції 
побудовано модель логістичної регресії. Використання логіт-моделі дозволяє 
виявити взаємозв’язок між мотивацією конкретної людини здійснити покупку 

органічного продукту та комплексом обраних факторів впливу на цей процес. За 
проведеними нами оцінками, ймовірність купівлі органічного товару на 54% 

залежить від обраних у моделі факторів. 

У третьому розділі «Перспективні напрями розвитку органічного 

сільського господарства в агропродовольчій системі України» визначено 

перспективи розвитку вітчизняного органічного сільського господарства та надано 

практичні рекомендації стимулювання його трьох основних складових: державних 
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важелів підтримки, зацікавленості виробників і мотивацій до споживання органічної 
продукції споживачів. 

Основними складовими майбутніх перспектив органічного сільського 

господарства на рівні екологічної безпечності виробництва, захисту споживачів і 
навколишнього природного середовища в Україні, на нашу думку, повинні бути такі: 

- контроль за дотриманням вітчизняними аграрними та переробними 

підприємствами норм щодо відповідності органічної продукції встановленим 

вимогам (міжнародним стандартам, діючій в Україні нормативно-законодавчій базі 
у сфері виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та 
сировини); 

- удосконалення процесів природокористування, обов’язкове екологічне 
обґрунтування всіх видів аграрного господарювання, екологічна оцінка проектів 

нових об’єктів з урахуванням вимог органічного сільського господарства; 
- державна підтримка розвитку органічного сільського господарства; 
- впровадження інноваційних екологічних технологій виробництва органічної 

продукції тощо.  

Процеси стимулювання виробництва органічної продукції у вітчизняній 

агропродовольчій системі стратегічно важливі та повинні відбуватися на основі 
різносторонніх підходів. Насамперед, доцільне удосконалення взаємодій у системі 
«виробництво – споживання» органічної продукції на основі відповідних мотивацій 

як для аграрних товаровиробників, так і для покупців (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Складові розвитку сучасних підходів до екологічних мотивацій 

виробництва та споживання органічної харчової продукції  

Примітка. Розроблено автором. 

Виробництво органічної  
продукції  

Споживання органічної  
продукції  

Державні програми агроекологічного 

розвитку органічного виробництва  

Організаційні, фінансово-економічні, технічні 
інструменти екологізації аграрного 

виробництва  

Інноваційні технології та підвищення якості 
сільськогосподарської сировини і харчових 

продуктів  

Розвиток національної системи стандартизації 
та сертифікації органічної продукції  

Складові стимулювання розвитку 

органічного виробництва в Україні  

Харчова безпека  

та санітарно-гігієнічні нормативи  

 

 Концепція здорового харчування 

населення  

Нові соціально-культурні цінності 
та екологічні пріоритети 

 

Функціональне харчування, споживання 

функціональних харчових продуктів 

з удосконаленими показниками 

Нові мотиваційні механізми та побудова соціально-екологічних мотиваційних формацій  
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У першому випадку йдеться про практичну реалізацію окремим 

підприємством ринкового потенціалу виробництва органічної продукції як для 

внутрішнього, так і зовнішнього ринкового забезпечення.  

У другому випадку реалізуються сучасні соціальні пріоритети суспільства 
щодо підвищення рівня якості та безпечності споживання харчових продуктів. 

Зазначене, на нашу думку, відображає основи ефективного поєднання процесів 

виробництва та споживання органічної продукції через призму соціально-

екологічних мотивацій, відповідних ринкових і державних стимулів розвитку 

органічного сільського господарства (окремі складові відображені на рис. 2).  

Одночасно потрібно активізувати мотивацію як засіб підвищення рівня 

задоволення потреб у виробництві якісної та безпечної органічної продукції, 
перевести на новий рівень розуміння необхідності суттєвого поліпшення 

екологічної ситуації. Для цього, на нашу думку, необхідно ефективно поєднати дві 
групи мотиваційних механізмів: 

1. Державне регулювання ринку органічної продукції у формі удосконалення 

нормативно-правового та технічного забезпечення та регламентування, надання 

окремих преференцій, пільг (зокрема кредитування) тощо для аграрних 

товаровиробників, які працюють в умовах екологічно чистих природоощадливих 

технологій виробництва органічної продукції, одночасно підтримуючи позитивний 

екологічний баланс на території свого господарювання.  

2. Розвиток підприємницької ініціативи, впровадження на рівні окремих 

операторів органічного сільського господарства нових технологічних прийомів, 

інноваційних методів, кінцевим результатом чого буде підвищення рівня якості як 

виробничих процесів, так і кінцевої аграрної органічної продукції (сировини) та її 
ринкове визнання. Разом із удосконаленням безпосередніх процесів та кінцевих 

результатів аграрного господарювання на рівні окремих господарств значні 
перспективи з екологічних позицій має паралельне використання альтернативних 

джерел енергії – вітру, сонця, рослинних відходів тощо. Це дозволить підприємству 

розвиватись на основі повних (або часткових) біогеохімічних циклів відновлення.  

Для реалізації першої групи мотиваційних механізмів, зважаючи на світовий 

досвід запровадження органічного сільського господарства та ролі, яку відіграють 

при цьому державні цільові програми розвитку, вважаємо за необхідне розроблення 

на загальнодержавному рівні відповідного плану дій і конкретних завдань для 

прискорення процесу становлення відповідного сегмента аграрного сектора та для 

забезпечення сприятливих передумов входження на ринок нових виробників. Серед 

основних структурних елементів програми розвитку варто виділити такі: визначення 

цілей; напрямки підтримки; моніторинг та оцінка результатів.  

Узагальнюючи існуючі напрями державного регулювання органічного 

сільського господарства, наведемо кілька із пропонованих форм такого 

стимулювання для України, враховуючи потреби сьогодення (табл. 3). 

Одним із механізмів практичної реалізації зазначеного є розвиток органічного 

сільського господарства в Україні на основі повної відмови від використання 

хімічних засобів і перехід на автоматизовані механічні, агротехнічні й біологічні 
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методи ведення господарювання на окремих, екологічно придатних для цього 

сільськогосподарських територіях.  

Таблиця 3 

Пропоновані заходи державного регулювання у сфері органічного 

сільського господарства 
Напрями 

регулювання 

Шляхи здійснення відповідного виду регулювання 

Фінансова підтримка 1. Розробка та впровадження цільових програм фінансової підтримки виробників 

органічної продукції. 
2. Надання податкових пільг та (або) пільгових умов при кредитуванні. 

Поліпшення ринкової 
прозорості та 

удосконалення 

законодавства 

1. Імплементація в національне законодавство норм міжнародного характеру, які  
регулюють сферу органічного сільського господарства. 

2. Удосконалення нормативно-правової бази, розробка нових технічних регламентів і 
підзаконних актів. 

3. Достовірність статистичної інформації на всіх стадіях органічного виробництва. 

4. Формування прозорих ринкових механізмів ціноутворення на органічну продукцію. 

Закупівля органічних 

продуктів 

1. Державні закупівлі органічної продукції для потреб державного сектора економіки та 

розв’язання соціальних питань (харчування у дитячих садках, у школах тощо). 

Дослідження 1. Ініціювання проведення вітчизняних і міжнародних науково-дослідних проектів, 

практичних розробок, результати яких можуть бути використані для органічного 

сільського господарства. 

2. Фінансування та матеріальне забезпечення фундаментальних досліджень. 

3. Незалежна технічна підтримка. 

Інформування 

споживачів  

і виробників 

1. Створення мереж інформаційно-консультаційних служб. 

2. Уведення курсу «Органічне сільське господарство» до навчальних програм ВНЗ. 

3. Рекламна компанія в ЗМІ для формування позитивного іміджу органічній продукції. 
4. Стимулювання організації спеціальних ярмарок, виставок та інших інформативних 

заходів для пропагування корисності органічних продуктів. 

5. Сприяння створенню відповідної інфраструктури, а саме асоціацій, громадських 

організацій, спілок виробників і споживачів даного виду продукції. 
6. Навчання та тренінги для підвищення рівня знань і здобуття навичок для фахівців у 

сфері органічного сільського господарства. 

Сприяння співпраці  
та створення мереж 

1. Створення агенцій регіонального розвитку та надання консультаційних послуг місцевим 

виробникам. 

2. Налагодження системи збуту органічної продукції з урахуванням специфіки кожного 

регіону. 

3. Регіональна політика має стати інструментом зміцнення взаємозв’язку між державою та 

суб’єктами виробництва органічної продукції. 

Примітка. Складено автором на основі власних досліджень. 

 

Стратегічним елементом активізації органічного сільського господарства є 
формування маркетингового інструментарію діяльності суб’єктів аграрного 

господарювання, який дозволить ефективно впорядкувати ринкові механізми та 
систему управління виробництвом органічної продукції в єдиному 

агропродовольчому середовищі. Практичним утіленням зазначеного будуть 

запропоновані нами стратегії (конкуренції, впровадження нововведень, вибору 

цільових сегментів ринку, негайного реагування на потреби ринку) і тактичні дії (із 
застосуванням аграрної логістики, електронної комерції), обґрунтовані для 

диференційованого застосування на рівні операторів органічного сільського 

господарства, що відрізняються розмірами, виробничою спеціалізацією в рамках 

агропродовольчої системи (рис. 3). 

Пропонуємо ефективне поєднання кількох стратегій для суб’єктів органічного 

сільського господарства, які відрізняються за виробничою спеціалізацією: 
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Рис. 3. Маркетинговий інструментарій розвитку органічного сільського 

господарства  
Примітка. Розроблено автором. 

 

1) підприємства-виробники органічної продукції рослинного походження 

(свіжі або перероблені фрукти та овочі, рослинні олії, зерно й продукти його 

переробки) – стратегія конкуренції, стратегія впровадження нововведень, стратегія 

негайного реагування на потреби ринку; 

2) підприємства-виробники органічної продукції тваринного походження 

(молочні, м’ясні товари або їх окремі інгредієнти – молочна сироватка, м’ясні 
напівфабрикати та інші) – стратегія конкуренції, стратегія сегментації ринку, 

стратегія диференціації продукції.  
Вважаємо, що комплексне застосування запропонованих заходів дозволить 

сприяти розвитку вітчизняного органічного сільського господарства в 

агропродовольчій системі України. 

 

ВИСНОВКИ 

Опрацювання тематики дисертаційного дослідження дозволило виконати 

важливе наукове завдання, отримати низку результатів теоретичного та 
науково-прикладного характеру і зробити такі висновки:  

1. Один із напрямків розв’язання національних проблем у сфері охорони 

навколишнього середовища та забезпечення якісними продуктами харчування 

населення країни – реструктуризація сільського господарства, його перехід на 
засади сталого розвитку у рамках агропродовольчої системи. Дієвими шляхами 

реалізації поставлених завдань є застосування альтернативних методів 

господарювання, зокрема органічного, основна ідея якого – досягнення «нульового 
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впливу» на живу природу; забезпечення споживачів безпечними, здоровими та 
якісними продуктами харчування; створення нових робочих місць у сільській 

місцевості та сприяння її розвитку. 

2. Важливим кроком для активізації розвитку вітчизняного органічного 

сільського господарства в агропродовольчій системі є формування дієвої нормативно-

правової бази. З цією метою у роботі окреслено потенційні вигоди, які можуть 

отримати різні зацікавлені сторони від удосконалення відповідного законодавства, за 

умови внесення відповідних поправок до існуючих нормативних актів та появи 

нових, які би прискорили процес імплементації національного правового поля до 

європейських та міжнародних стандартів. 

3. В Україні простежуються загальносвітові тенденції до популяризації 
органічного сільського господарства, хоча є й свої національні особливості розвитку. 

Так, у 2013 році Україна займала друге місце у рейтингу європейських країн за 
абсолютними показниками зростання площ органічних сільськогосподарських угідь. 

Разом із цим, частка земель, сертифікованих як органічні, у площі всіх 

сільськогосподарських земель України є незначною, водночас середня площа одного 

господарства одна з найбільших у Європі. При цьому витрати на споживання 

органічної продукції у розрахунку на душу населення значно відстають від 

середньоєвропейських, а кількість операторів органічного сільського господарства 
хоча й зростає, але є відносно незначною у порівнянні до європейських країн. 

4. Для виявлення взаємозв’язку між мотивацією конкретної людини щодо 

придбання чи не придбання органічного продукту і комплексом обраних нами 

факторів побудовано логістичну регресійну модель. Дослідження показало, що 

високий вплив на ймовірність купівлі органічних продуктів здійснюють такі чинники, 

як місце проживання та знання про органічну продукцію, середній – сімейний стан, 

освіта і рівень доходів, низький – стать і вік. Основними спонукальними мотивами 

щодо продукції органічного сільського господарства виступають корисність, 

екологічність і смакові якості. 
5. З позицій обґрунтування шляхів розвитку органічного сільського 

господарства в Україні та зростання обсягів виробництва і реалізації органічної 
продукції як досконалої за споживчими параметрами, що підтверджено міжнародним 

досвідом і практикою торгівлі, визначені концептуальні засади щодо наповнення 

внутрішнього ринку та виходу на зовнішні ринки вітчизняного органічного продукту 

на основі підвищення рівня його конкурентоспроможності через систему екологічної 
збалансованості аграрного виробництва та процесів природокористування, 

нормативно-правового й технічного регламентування, метрологічного забезпечення, 

стандартизаційного закріплення, сертифікаційного підтвердження натуральності 
продукту в умовах європейської економічної й екологічної співпраці.  

6. Становлення органічного сільського господарства в Україні, особливо на 
початкових етапах, потребує державного стимулювання. Запропоновано заходи 

державного регулювання у формі надання фінансової підтримки, проведення 

наукових досліджень, популяризації органічної продукції серед виробників і 
споживачів, сприяння створенню розгалуженої інфраструктури ринку органічних 

продуктів тощо. Застосування у комплексі наявних державних інструментів і важелів 
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впливу дозволить створити більш сприятливі передумови розвитку вітчизняного 

органічного сільського господарства.  
7. Обґрунтовано параметри екологічності розвитку органічного сільського 

господарства: використання природоощадливих технологій, упровадження та дієвість 

системи управління якістю для операторів органічного сільського господарства, 
екологічний менеджмент, що нададуть можливість дієво реалізовувати концепцію 

сталого розвитку за еколого-економічними показниками.  

8. На основі сучасних концепцій здорового харчування й екологічної безпеки 

обґрунтовані підходи до мотивацій виробництва й споживання в Україні продукції 
органічного сільського господарства. Ринковим відображенням перспектив 

активізації органічного виробництва на основі відповідних соціально-економічних 

пріоритетів буде збалансоване поєднання інтенсивних та екстенсивних складових 

(рослинництво, тваринництво) в загальній системі аграрного господарювання. 

Розроблено та запропоновано алгоритм функціональної адаптації вітчизняного 

органічного сільського господарства до європейських стандартів органічності 
продукту та системи господарювання з урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників 

впливу, що дозволить практично реалізувати потенціал ринку органічної продукції, 
забезпечить необхідний рівень продовольчої безпеки держави на основі раціоналізації 
структури аграрного сектора, гарантованого виробництва сільськогосподарської 
продукції високої якості та належного рівня безпечності.  

9. Відповідно до перспектив розвитку органічного сільського господарства в 

Україні запропоновані й обґрунтовані стратегії для основних суб’єктів аграрного 

господарювання відповідного спрямування – стратегії конкуренції, сегментації ринку, 

впровадження нововведень, негайного реагування на потреби ринку як найбільш 

доцільні й перспективні з позицій конкурентної поведінки підприємства на ринку, 

забезпечення конкурентних переваг у довгостроковій перспективі, можливостей 

роботи на рівні вузькоспеціалізованого сегмента аграрного ринку (продукції 
органічного сільського господарства), вибору та реалізації найбільш рентабельних 

проектів. Окреслені тактичні дії суб’єктів органічного сільського господарства на 
основі аграрної логістики та аграрної електронної комерції, що дозволить їм 

ефективніше оцінити свої позиції на ринку й обрати оптимальну маркетингову 

політику просування органічного продукту.  
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АНОТАЦІЯ 

Кутаренко Н.Я. Розвиток органічного сільського господарства в 

агропродовольчій системі України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Міністерство 

освіти і науки України. – Чернівці, 2015. 

У дисертації обґрунтовано теоретичні засади розвитку органічного сільського 

господарства в агропродовольчій системі. Розкрито сутність органічного сільського 

господарства, окреслено соціально-економічні й екологічні фактори його розвитку, 

проаналізовано нормативно-правову базу та відповідні стандарти.  

Здійснено оцінку нинішнього стану, тенденцій розвитку вітчизняного органічного 
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сільського господарства. Проаналізовано структурний розподіл операторів 

органічного сільського господарства за різними диференційними рисами, 

виокремлено тип потенційного споживача органічної продукції. 
Визначено перспективні напрями та розроблено пропозиції щодо розвитку 

органічного сільського господарства в агропродовольчій системі України на засадах 

удосконалення державного регулювання розвитку органічного сільського 

господарства, підвищення зацікавленості виробників і мотивації споживачів. 

Ключові слова: органічне сільське господарство, агропродовольча система, 

сталий розвиток, потенційний споживач органічної продукції, оператор органічного 

сільського господарства. 

 

АННОТАЦИЯ 

Кутаренко Н.Я. Развитие органического сельского хозяйства в 

агропродовольственной системе Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. –

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Министерство 

образования и науки Украины.  – Черновцы, 2015. 

В диссертации обоснованы существующие терминологические трактовки 

органического сельского хозяйства, органического земледелия и органического 

производства. Учитывая общие и отличительные признаки в рассматриваемых 

дефинициях, предложено авторское определение органического сельского 

хозяйства. 

Определены социально-экономические и экологические факторы развития 

органического сельского хозяйства, проанализирована нормативно-правовая база и 

стандарты в сфере органического сельского хозяйства. Обозначены потенциальные 
выгоды, которые могут получить различные заинтересованные стороны от 
совершенствования соответствующего законодательства, при условии внесения 

соответствующих поправок в существующие нормативные акты и появления новых. 

Выделены этапы внедрения органического производства в мире и в Украине, 

намечены конкретные предпосылки и выявлены препятствия для развития 

национального органического сельского хозяйства.  

Проанализировано структурное распределение операторов украинского 

органического сельского хозяйства по разным дифференциальным признакам. 

Определены признаки, преимущества и недостатки, присущие различным 

каналам сбыта продукции органического сельского хозяйства, учитывая влияние 
мотивационных факторов на потребителя при покупке такой продукции, что 

позволит оптимизировать сбытовую деятельность операторов органического 

сельского хозяйства. 
На основе данных, полученных в результате анкетного опроса потребителей, 

выделены потенциальные покупатели продукции органического сельского хозяйства. 
Отмечено, что среди основных мотивов, побуждающих покупать органическую 

продукцию, фигурируют ее полезность, экологичность и вкусовые качества. 



20 

Построена модель логит-регрессии для прогнозирования мотивации покупки 

продукции органического сельского хозяйства, позволяющая выявить, с одной 

стороны, взаимосвязь между мотивацией конкретного человека совершать покупку 

органического продукта и комплексом выбранных нами факторов, с другой – степень 

влияния этих факторов на выбор потребителя. 

Определены перспективные направления и разработаны предложения по  

развитию органического сельского хозяйства в агропродовольственной системе 

Украины. Предложен комплексный подход взаимодействий в системе 
«производство – потребление» продукции органического сельского хозяйства, что 

будет способствовать росту объемов спроса и предложения на соответствующую 

продукцию. 

Определены ключевые структурные элементы государственных целевых 

программ развития в сфере украинского органического сельского хозяйства, 

внедрение которых обеспечит более благоприятные предпосылки для появления 

новых операторов органического сельского хозяйства и популяризации 

органической продукции среди потенциальных потребителей. 

Сформирован маркетинговый инструментарий развития органического 

сельского хозяйства в агропродовольственной системе на уровне различных его 

сегментов, имеющих ряд отличий и поэтому требующих использования 

дифференцированных тактических подходов к формированию целей и путей 

развития, что позволит получить определенные конкурентные преимущества. 

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, агропродовольственная 

система, устойчивое развитие, потенциальный потребитель органической 

продукции, оператор органического сельского хозяйства. 

 
ANNOTATION 

Kutarenko N. Development of organic agriculture in agro-food system of 
Ukraine. – The manuscript. 

Thesis for a scientific degree of Candidate of Economic Sciences, specialty 
08.00.03 – Economics and National Economy Governance. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi 
National University, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Chernivtsi, 2015. 

The thesis grounds the theoretical bases of organic agriculture in agro-food system. The 
research developed the essence of organic agriculture, outlined socio-economic and 
environmental factors of development, analyzed regulatory framework and suitable standards. 

The study has also implemented an assessment of the current situation and 
prevailing trends of domestic organic agriculture.  

The structural distribution of the organic farming operators was analyzed by 
differential characteristics and a type of potential consumer of organic products was 
singled out. 

The work identified perspective directions and formulated propositions for the 
development of organic agriculture in the agro-food system of Ukraine, based on 
improvement of the state regulation of the organic agriculture development and on the 
increase of producers’ interest and the consumers’ motivation. 

Keywords: organic agriculture, agro-food system, sustainable development, the 
potential consumer of organic products, the operator of organic agriculture. 


