
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ  ЮРІЯ  ФЕДЬКОВИЧА 

 

На правах рукопису 

 

КУТАРЕНКО НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА 

 

УДК 338.43:631.147(477)  
 

 

РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

 

08.00.03 –  економіка та управління національним господарством 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня  

кандидата економічних наук 

 

Науковий керівник 

Лопатинський Юрій Михайлович 

доктор економічних наук, професор 

 

Чернівці – 2015 



 

2 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ………………………………………3 

ВСТУП ………………………………………………………………………4 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СИСТЕМІ 
1.1. Сталий розвиток агропродовольчої системи як вихідна концепція 

органічного сільського господарства……………………………………………12 

1.2. Сутність та соціально-еколого-економічні фактори розвитку 
органічного сільського господарства……………………………………………..27 

1.3. Нормативно-правова база та стандарти у сфері органічного сільського 

господарства………………………………………………………………………...41  

Висновки до розділу 1 ………………………………………………………56 

РОЗДІЛ 2. ВИРОБНИКИ ТА СПОЖИВАЧІ ПРОДУКЦІЇ ОРГАНІЧНОГО 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СИСТЕМІ 
2.1. Стан та умови органічного сільського господарства та сертифікації 

органічної продукції в Україні та світі...................................................................59 

2.2. Структурний розподіл операторів органічного сільського 

господарства………………………………………………………………………82 

2.3. Маркетингова діяльність у системі товаропросування продукції 
органічного сільського господарства до споживачів…………………………...94 

Висновки до розділу 2 ……………………………………………………..111 

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СИСТЕМІ 
УКРАЇНИ 

3.1. Обґрунтування перспективних шляхів розвитку органічного 

сільського господарства …………………………………………………………113 

3.2. Напрями удосконалення процесів стимулювання виробництва і 
споживання продукції органічного сільського господарства в 
Україні……………………………………………………………….…………….130 

3.3. Формування маркетингового інструментарію розвитку органічного 

сільського господарства…………………………………..…………………....150 

Висновки до розділу 3 ……………………………………………………..166 

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………..169 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………173 

ДОДАТКИ………………………………………………………………..…198 

 

 



 

3 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АПС – агропродовольча система. 

ГМ-продукти – генно-модифіковані продукти. 

ГМО – генетично модифіковані організми. 

СУЯ – система управління якістю. 

COROS (The Common Objectives and Requirements of Organic Standards) – 

Загальна система стандартизації органічного виробництва. 

FAO (Food and Agriculture Organitation) – Продовольча та 

сільськогосподарська організація ООН. 

НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) – Система аналізу 

ризиків і критичних точок контролю. 

IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) –

Міжнародна федерація органічного сільськогосподарського руху. 

IFOAM International Basic Standard – Базові стандарти органічного 

виробництва та переробки продукції Міжнародної федерації органічного 

сільськогосподарського руху. 

USDA (United States Department of Agriculture) – Міністерство сільського 

господарства Сполучених Штатів Америки. 

WHO (World Health Organization) – Всесвітня організація охорони 

здоров’я. 
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ВСТУП 

 

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. 
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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 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 
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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. 
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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 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. 
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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» з позицій особливих умов і вимог при виробництві та 

запровадженні природоощадливих технологій з метою поліпшення стану 
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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 
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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. – додаток П). 

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. – додаток 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. – додаток С). 

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. – додаток Т). 

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 



 

11 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СИСТЕМІ 

 

 

1.1. Сталий розвиток агропродовольчої системи як вихідна концепція 

органічного сільського господарства 

 

Наприкінці ХХ століття перед людством постала необхідність 

формування нового світогляду, який би докорінно змінив взаємодію 

суспільного розвитку з навколишнім середовищем. Згідно із 

антропоцентричним принципом розвитку природа розглядається як засіб для 

існування людини. Такий підхід призвів до стрімкої деградації навколишнього 

середовища, загрози екологічної катастрофи, виснаження екосистем та 

погіршення якості життя на землі. Як результат, був спричинений дисбаланс 

між соціально-економічним розвитком та екологічною складовою існування 

людства.  

Систематичне людське втручання у природні процеси створює проблеми, 

які за своїми катастрофічними наслідками стають глобальними. Стадії 

суспільного відтворення, зокрема виробництво та споживання –  

супроводжуються виникненням відходів, що є чинниками забруднення 

навколишнього середовища [54, с. 145]. Тому варто говорити про взаємозв’язок 

і взаємозалежність між економічним зростанням та раціональним 

природокористуванням. 

Руйнування природних систем підриває стійкість економічної рівноваги, 

зокрема, стримуючи суспільне відтворення [41, с. 81]. Відтворювальний процес 

має тенденцію до розширення, що веде до зростання людських потреб, і як 

наслідок – ще більшого виснаження природних ресурсів. Тут і постає питання, 

у який спосіб людство повинно зберегти екосистеми, узгодивши свою 
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діяльність вже з існуючими законами функціонування та розвитку природи 

[54, с. 145-146]. 

Відповідно процес відтворення природного середовища стає об’єктивно 

обумовленою складовою процесу розширеного, умовою його нормального 

протікання [54, с.147], тобто є частиною матеріального виробництва в його 

широкому розумінні.  

Першими країнами, які звернули увагу на потенційну небезпечність 

антропоцентричної моделі природокористування, стали найбільші індустріальні 

країни, а саме США, Великобританія, Німеччина, Франція. 

Поступове усвідомлення громадськістю глобальності проблем довкілля 

призвело до формування концепції сталого розвитку, суть якої полягає у 

поєднанні економічного зростання, соціального розвитку та збереження 

довкілля як взаємопов’язаних і взаємозалежних чинників майбутнього розвитку 

світу. 

Із позицій сталого, екологічно збалансованого розвитку стратегія 

людської діяльності має орієнтуватися на максимальне збереження природних 

ресурсів та мінімізацію втручань у біосферу. Відповідно ефективна у минулому 

економічна система втрачає свою доцільність унаслідок її часткової 

непридатності до відтворення земних екосистем і потребує суттєвої 

трансформації [47]. 

Так, відповідно до концептуальних засад, які забезпечують сталий 

розвиток, можна віднести такі складові:  

- екологічну, яка визначає умови і межі відновлення екологічних систем 

унаслідок їх експлуатації; 

- економічну, що передбачає формування економічної системи, 

гармонізованої з екологічним чинником розвитку; 

- соціальну, яка утверджує право людини на високий життєвий рівень в 

умовах екологічної безпеки та благополуччя [110, с. 10]. 

Триєдність концепції сталого розвитку наглядно наведена на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Триєдність концепції сталого розвитку [146]. 

Відповідно до концепції сталого розвитку перед людством постає 

питання, що за існуючих умов збереження тенденцій споживання ресурсів 

виникне загроза глобальної екологічної катастрофи. 

Осмислюючи значимість цієї концепції для людства, міжнародні 

організації активно розпочали розробку та впровадження ідей сталого розвитку. 

Публікація 1972 року доповіді Римського клубу «Межі зростання» (Limits to 

Growth) мала великий суспільний резонанс у світі. У ній зазначалося, що 

екстенсивний економічний ріст, в умовах якого людство існує протягом 

довготривалого періоду, має обумовлені об’єктивні межі. І ці межі пов’язані із 

тим, що швидкість відновлення природних ресурсів на декілька порядків 

відстає від темпів їхнього споживання [69, с. 7].  

У 1987 році Міжнародною Комісією ООН з навколишнього середовища і 

розвитку опубліковано доповідь «Наше спільне майбутнє», в якій йшлося мова 
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про необхідність переходу до сталого розвитку держав світу, аналізу, 

моніторингу, профілактики та управління екологічними проблемами відповідно 

до поставлених національних пріоритетів. Підкреслюючи необхідність 

застосування нового взаємозв’язку між економічним зростанням та 

збереженням довкілля, у звіті зазначається: «найважливіші завдання для 

навколишнього середовища і розвитку політики, які випливають з необхідності 

сталого розвитку, повинні включати збереження миру, пожвавлення росту і 

зміни його якості, усунення проблеми бідності та задоволення людських 

потреб, вирішення проблеми зростання чисельності населення та збереження і 

зміцнення ресурсної бази, переорієнтування технології й управління ризиками, 

злиття навколишнього середовища і економіки у процесі прийняття рішень». 

Сталий розвиток у формулюванні згаданої Комісії ООН – це розвиток 

суспільства, що дозволяє задовольняти потреби нинішнього покоління, не 

завдаючи шкоди можливостям майбутніх поколінь для задоволення їхніх 

потреб [195].  . 

Перший всесвітній форум ООН з питань сталого розвитку (в якому і 

українські делегати брали участь) відбувся у Ріо-де-Жанейро у 1992 році, де й 

була прийнята Декларація, яка поклала початок обмеженню споживацької 

активності та визначенню достатніх меж для задоволення людських потреб за 

умов збереження і поетапного відтворення природних ресурсів. Проголошена 

концепція сталого розвитку стала рушійною силою для становлення 

домінантної ідеології розвитку людської цивілізації, стратегічним напрямом 

розвитку екологічної безпеки країн світу. 

Наступним етапом втілення ідей, проголошених Декларацією у Ріо-де-

Жанейро, було проведення Всесвітнього саміту зі сталого розвитку 

(Йоганнесбург, 2002р.), де були розглянуті результати, досягнуті країнами з 

виконання завдань, взятих у попередні роки. Головним результатом зустрічі 

стало те, що міжнародні зобов’язання були доповнені низкою добровільних 

партнерських ініціатив зі сталого розвитку. 
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У червні 2012 року в Ріо-де-Жанейро відбулася Конференція Організації 

Об’єднаних Націй зі збалансованого розвитку: Конференція «Ріо+20», на якій 

була підтверджена прихильність меті, прийнятій на Всесвітньому саміті зі 

збалансованого розвитку у 2002 році: курсу на сталий розвиток і на 

забезпечення побудови економічно, соціально та екологічно збалансованого 

майбутнього для нашої планети, для нинішнього і майбутніх поколінь.  

Крім міжнародних організацій, створених з метою запобігання 

незворотних наслідків людського впливу на екосистеми, наукова спільнота 

також пропонувала своє вирішення проблем, пов’язаних із забруднення 

навколишнього середовища. Розбіжності у баченні шляхів подолання 

глобальних екологічних загроз призвели до появи різних наукових шкіл і течій, 

які займалися питаннями стосовно сталого розвитку.  

Так, прибічники дематеріалізації загалом негативно ставилися до 

соціально-економічного зростання, вважаючи, що людські потреби повинні 

задовольнятися з мінімальними затратами природних ресурсів за рахунок 

ресурсозбереження і зниження темпів споживання. 

Одними з перших представників цього напряму були члени Римського 

клубу – Е. Ласло, Д. Медоуз, А. Печчеї, Дж. Форрестер та інші. Ними була 

запропонована методологія оцінювання можливостей природи з позиції 

врахування антропогенного тиску, який зростає особливо швидкими темпами, 

починаючи з ХХ століття. Звертаючи увагу на причини глобальних проблем, 

голова Римського клубу А. Печчеї у своїй праці «Людські якості» (1977) [127] 

висловив думку, що дисбаланси в економічній, соціальній та екологічній 

сферах виникають тому, що людство у процесі свого розвитку не встигає 

адаптуватися до тих змін, які ж саме спричинює. 

Вирішення цього питання Д. Медоуз та Дж. Форрестер вбачали у 

припиненні нарощування темпів матеріального виробництва і зменшення 

приросту народонаселення. Суперечності цієї концепції, яка отримала назву 

«концепції нульового приросту», полягали у деякій ідеалізації оптимального 
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шляху вирішення глобальних проблем, не беручи до уваги протиріччя, які 

виникають між суспільним виробництвом, якістю навколишнього середовища 

та рівнем життя, притаманних різним регіонам світу [203].  

Оскільки розвиток людства пов’язаний з нарощуванням продуктивних 

сил, проблеми економічного зростання і розвитку тісно переплітаються та є 

взаємозалежними із проблемами навколишнього середовища [54, с. 144]. 

Особливо гостро постає питання забруднення навколишнього середовища в 

країнах з низьким рівнем доходів на душу населення, адже тут обмежене 

виділення коштів на ресурсозберігаючі технології, основний акцент робиться на 

матеріальне виробництво [156, с. 18]. 

Ще одним яскравим прибічником мінімізації людських потреб з метою 

ресурсозбереження виступає професор економіки університету штату Меріленд 

(США) Г. Дейлі, який зазначає, що ми вступили в еру, коли зростання збільшує 

екологічні та соціальні витрати швидше, ніж воно збільшує блага виробництва. 

Зростання, яке нарощує витрати більше, ніж воно збільшує блага, є 

неекономічним зростанням і його необхідно так і називати [52, c. 180]. 

Визначаючи принципову неможливість відмови від прогресу в усіх його 

проявах, проте вказуючи на необхідність якісного росту в розвитку людської 

цивілізації, М. Месарович та Е. Пестель у своїй доповіді «Людство на 

поворотному пункті» (1974) [203] модернізували концепцію нульового 

зростання, запропонувавши своє бачення «обмеженого зростання». 

Прихильники таких поглядів дотримувались думки, що варто узгодити інтереси 

всіх країн і верств населення з метою збереження природних умов існування 

людства. 

Представники іншого напряму (Р.Барр, К. Дойч) схиляються до думки, 

що екологічні проблеми можна вирішити державним регулюванням ринку, 

використовуючи економічні або адміністративно-консервативні інструменти 

впливу [див. : 156, с. 21]. 
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Враховуючи думки прибічників та противників, сформувалася когорта 

вчених, які дотримуються центристської позиції, наголошуючи на розробці 

альтернативної моделі розвитку та способу життя на засадах соціальної 

орієнтації вирішення екологічних проблем [156, с. 21], при цьому економічна 

стабільність за жодних умов не повинна досягатися за рахунок екологічної 

безпеки [41, с. 81].  

Отже, щодо шляхів вирішення негативних наслідків екологічної ситуації, 

вчені розмежувались на три табори: перші вбачають настання природних 

катастроф у майбутньому, другі ж передрікають покращення становища за умов 

впровадження ефективної системи заходів щодо ресурсозбереження. А треті 

схиляються до думки про неможливість вирішення проблем, пов’язаних із 

забрудненням навколишнього середовища без безпосереднього зростання 

виробництва, а саме йдеться про встановлення правильного балансу між 

екологічними та соціально-економічними цілями, які поставлені урядами 

різних країн з урахуванням принципів сталого розвитку. 

Керуючись загальноприйнятою світовою ідеологією сталого розвитку, в 

Україні перший крок до опанування даної концепції як державної стратегії ХХІ 

століття припадає на перше десятиріччя незалежності країни. До 1997 року ще 

не було формально сформовано чітко окреслених ознак системної політики в 

цьому напрямі, але вже в період 1997-1998 роках були зроблені перші спроби 

на державному рівні щодо офіційного сприйняття всесвітньої стратегії сталого 

розвитку. 

У Національній доповіді України про стан виконання положень «Порядку 

денного на ХХІ століття» за десятирічний період (1992-2001 рр.) зазначається, 

що даний проміжок часу для країни характеризується як підготовчий етап 

переходу до сталого розвитку [109]. За цей час було створено Національну 

комісію сталого розвитку при Кабінеті Міністрів України і прийнято ряд 

офіційних документів. Економічна і соціальна стратегія переходу до сталого 

розвитку визначається Посланням Президента України до Верховної Ради 
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України «Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної 

політики на 2000-2004 роки», Указами Президента України «Про основні 

напрями соціальної політики на період до 2004 року», «Про стратегію 

подолання бідності», «Про основні напрями земельної реформи» та ін. 

Екологічна стратегія охоплює такі документи: «Основні напрями державної 

політики в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки» (від 05.03.1998 р. № 188/98- ВР), 

«Національний план дій з гігієни довкілля» (затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо поліпшення стану гігієни 

довкілля на 2000-2005» (від 13.10.2000 р. № 1556), Послання Президента 

України до Верховної Ради України «Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія 

економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки» (від 23.02.2000 р. 

№ 276а/2000) тощо [109]. Розроблені стратегії, затверджені офіційними 

документами, базувалися на відповідності принципам сталого розвитку. 

Наступним кроком переходу України на принципи сталого розвитку у 

відповідності до досягнутих домовленостей у Йоганнесбурзі 2002 року стало 

прийняття Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на 

Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки» (від 26.04.2003 р. 

№ 634) [13]. Важливість цієї Програми – у забезпеченні комплексного підходу 

до формування та реалізації державної політики, побудованої на чітко 

визначених ресурсо-екологічних пріоритетах розвитку. 

Україна офіційно підтримала ряд міжнародних рішень щодо сталого 

розвитку, таких як «Порядок денний на XXI століття» [132] (Ріо-де-Жанейро, 

1992 р.), Декларація Тисячоліття ООН (2000) [53] (2000 р.), Йоханессбурзька 

декларація [71] та План реалізації рішень Всесвітнього саміту ООН зі сталого 

розвитку [131] (Йоганнесбург, 2002 р.), «Майбутнє, якого ми 

прагнемо» [37] (Ріо-де-Жанейро, 2012 р.), проте досі не має 

загальнонаціонального плану практичного впровадження ідей сталого розвитку 
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у життя. Важливою причиною такого стану речей є відсутність до цього часу 

затвердженої національної стратегії сталого розвитку та плану дій з її 

реалізації, і навіть концепції, а також відсутність імплементації у чинному 

законодавстві положень міжнародних документів і угод у даній сфері [133]. 

Питанням необхідності ощадливого та раціонального користування 

відтворюваними та невідтворюваними ресурсами й усунення суперечностей 

між законами суспільного розвитку та законами навколишнього світу, а також 

гармонійного економічного зростання зі збереженням екосистем, присвячені 

праці таких вчених, як Б. Буркинський [38], О. Віленчук [41], Н. Демченко [54], 

О. Корніцька [79], О. Єфремов [63], О. Царенко [156] та інших. 

За словами В. Трегобчука, необхідність переходу на модель сталого 

розвитку всіх країн світу, в тому числі й України, об’єктивно зумовлена 

демографічним «вибухом», сучасною науково-технічною революцією, а також 

нинішнім кризовим станом земної біосфери, істотним зниженням її 

відновлювальних, відтворювальних і асиміляційних можливостей внаслідок 

надмірних антропотехногенних навантажень на природу [152]. 

Основним критерієм сталого розвитку вважається здатність економічної 

системи на основі збалансованого використання обмежених ресурсів 

задовольняти продовольчі потреби та соціальні потреби населення протягом 

довгострокового періоду, без позбавлення такої можливості у майбутньому, а 

також здатність зберігати та прирощувати природний потенціал [47], що є 

запорукою забезпечення перспектив розвитку майбутніх поколінь. 

Усвідомлення нової парадигми розвитку людства, яка ґрунтується на 

раціональному використанні, збереженні та відтворені природних ресурсів, 

призвело до радикальних змін у всіх сферах національного господарства 

України. Як підсумовує Ю. Самойленко, йдеться про складний багатогранний 

процес, який охоплює екологізацію матеріально-технічної бази і екологічно 

зорієнтовану модернізацію загальнонаціонального механізму господарювання, 
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створення інституціонально-правової основи сталого екологозрівноваженого 

функціонування соціально-економічної системи [139].  

Модифікація уявлень про традиційну модель господарювання торкнулася 

першочергово аграрної сфери економіки. Т. Глушко та Л. Корсак висловлюють 

таку думку з цього питання, що особливо актуальною стає проблема переходу 

до сталого розвитку у найчутливішій до взаємовпливу економічних та 

екологічних чинників сфері агропромислового виробництва, де природне 

середовище відіграє вирішальне значення і виступає основним чинником якості 

продукції як гаранта здоров’я населення [47]. Погоджуються з цим 

твердженням і О. Варченко та А. Карпенко, констатуючи, що агровиробництво 

є потужним споживачем природних ресурсів [39], а частка аграрного сектора у 

забрудненні та деградації довкілля становить понад третину загального обсягу 

деструктивного впливу [103, с. 19]. Як результат, це негативно впливає на 

довкілля, бо відбувається виснаження природних ресурсів внаслідок їхнього 

екстенсивного використання, а також при застосуванні «введених» ресурсів, а 

саме: отрутохімікатів, мінеральних добрив і генетично модифікованого 

матеріалу. Тому актуальним стає пошук альтернативних методів сільського 

господарства, які б відповідали вимогам сучасності та були орієнтовані на 

збереження і відновлення природних ресурсів, тобто спрямовані на 

екологозбалансований розвиток.  

Використання альтернативних систем сільського господарства має 

зупинити зростання обсягів відходів та істотно знизити темпи споживання 

первинних природних ресурсів, насамперед невідтворюваних. Головний акцент 

при цьому робиться на збереженні довкілля для майбутніх поколінь, що і 

призводить до зменшення екологічних ризиків і можливих несприятливих 

наслідків для навколишнього середовища [191].  

Ще одним переконливим фактором необхідності переходу на 

альтернативні методи сільського господарства, як зазначає О. Шубравська, є 

погіршення структури харчування більшості населення України, яка 
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поглиблюється споживанням хімічно і біологічно забруднених харчових 

продуктів [162, с. 39]. При цьому на передній план висувається успішне 

функціонування агропродовольчої системи України, що дозволить значною 

мірою вирішити проблеми гарантування продовольчої безпеки країни, що, в 

свою чергу, відповідає одному з основних критеріїв сталого розвитку, а саме  ̶ 

задоволення продовольчих потреб населення.  

Агропродовольча система, на думку О. Шубравської та Л. Катан, 

об’єднує виробництво і переробку агропродовольчої продукції, а також 

продовольчій ринок [74; 163, с. 62]. Її варто розглядати через призму 

просторової економіки [147, с. 498], у межах якої за допомогою людської праці 

з використанням природних, матеріальних, інформаційних, фінансових 

ресурсів та сучасної техніки й технологій відбувається пристосування 

природного комплексу до суспільних потреб [123, с. 98]. Як і будь-яку сферу 

національної економіки, агропродовольчу систему також торкнулися 

трансформаційні перетворення з урахуванням сучасних поглядів на концепцію 

сталого розвитку та екологічної безпеки країни. 

Під сталістю агропродовольчого виробництва слід розуміти його 

здатність зростати з дотриманням оптимальних пропорцій свого внутрішнього 

розвитку і збалансованості з розвитком взаємодіючих із ним екологічної та 

соціальної систем. Тобто розвиток галузі, за якого забезпечується певний, 

достатній для розширеного відтворення людського та виробничого потенціалу 

рівень доходів товаровиробників, у повному обсязі задовольняються потреби 

споживачів агропродовольчої продукції, а також дотримуються екологічні 

обмеження у здійсненні сільськогосподарської діяльності [164]. При цьому, як 

зазначає Т. Стройко, першочергову увагу слід звернути на проблеми 

раціонального використання сільськогосподарських земель, адже саме аграрне 

виробництво є сировинним базисом агропродовольчої системи країни [149], з 

чим варто погодитися. 
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Зважаючи на об’єктивні чинники необхідності переходу на принципи 

сталого розвитку, одним із шляхів реалізації екологічно збалансованого 

розвитку є застосування альтернативних методів сільського господарства, у 

першому ряду з яких – органічне. 

Необхідність розгляду саме агропродовольчої системи (АПС), на нашу 

думку, зумовлена тим, що подальші процеси зберігання, переробки, доведення 

органічної продукції до споживача відіграють не меншу роль, ніж процес 

органічного виробництва. 

Основоположником ідеології нових форм ведення сільського 

господарства вважається Мокиши Окада (1882-1955); японський філософ ще у 

1935 році зрозумів істині парадигми стосунків людства і довкілля, побудовані 

на біологічній рівновазі для отримання врожайності без добрив та 

отрутохімікатів [184]. Базові постулати, яким має відповідати натуральне 

сільське господарство, зводяться до пропагування нової форми землеробства, 

яка не руйнує природні екосистеми і прагне досягти виробництва «здорової» 

сільськогосподарської продукції без використання хімічних добрив та 

пестицидів [168]. 

Основні завдання, які має вирішувати сільське господарство за Мокиши 

Окада, зводяться до таких п’яти вимог: 

1) пропонувати продукти харчування, що не тільки підтримують 

життєдіяльність, а й поліпшують здоров’я людей; 

2) бути економічно вигідним для виробників і споживачів; 

3) виробляти продукти в кількості, достатній для задоволення потреб 

населення світу; 

4) бути екологічно безпечним, не завдавати шкоди довкіллю; 

5) використовувати стабільні та доступні методи та засоби для ведення 

господарства [див. : 77, с. 6]. 

Існують декілька класифікацій поділу нетрадиційних систем 

землеробства, різні вчені пропонують неоднакові підходи при структуруванні 
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нових форм ведення сільського господарства. У додатку А розглянуто 

характеристику основних різновидів альтернативного сільського господарства.  

За такої інтерпретації класифікаційного поділу органічне сільське 

господарство вважається найбільш трудомісткою системою серед нових форм 

господарювання. 

Історія розвитку органічного землеробства бере свій початок ще у 1924 

році з Німеччини, коли Рудольф Штайнер дав курс на біодинамічне сільське 

господарство. У своїй публікації «Духовні основи для відновлення сільського 

господарства» він підкреслює роль фермера в управлінні та балансуванні 

взаємодії тварин, рослин і ґрунту [199]. Вважається, що у Європі основи 

органічного шляху розвитку заклали І. Гете та Р. Штайнер. Так, Гете першим 

сформулював закони органіки та характерні їй методи пізнання, а Штайнеру 

вдалося розширити цю концепцію. 

Виникнення і розповсюдження органічного сільського господарства на 

світовій арені пов’язано з рядом чинників, які сприяли пошуку альтернативних 

шляхів екологобезпечного землеробства на противагу існуючій ідеології 

інтенсифікації сільськогосподарських процесів. Виділимо декілька основних 

передумов, що сприяли усвідомленню необхідності переходу до сталості 

розвитку в аграрній сфері:  

- надмірна хімізація агросфери; 

- недовіра споживачів до трансгенних продуктів; 

- негативний бік індустріалізації сільськогосподарського виробництва;  

- екологічні кризи; 

- погіршення стану здоров’я людства;  

- деградація навколишнього середовища через нераціональне 

використання природних ресурсів тощо.  

У хронологічному порядку виділимо основні етапи розвитку органічного 

сільського господарства у світі (табл. 1.1). 
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Використовуючи хронологічність поділу на стадії розвитку ринку 

органічної продукції у США, за Д. Горшковим [48], можна констатувати, що 

перший етап припадає на кінець періоду зародження органічного сільського 

господарства у світі, коли постає необхідність трансформації та переходу від 

антропоцентричного принципу до концепції сталого розвитку.  

Таблиця 1.1 

Етапи розвитку органічного сільського господарства у світі 

Етапи 

 

Характерні ознаки етапу розвитку 

Етап зародження 
(1924-1970 рр.) 

1. Зародження ідеї використання альтернативних методів 
землеробства, зокрема біодинамічного сільського господарства. 

2. Уперше використання терміну «органічне землеробство» у 
праці Нортборна у книзі «Подивіться на землю» (1940). 

3. Поява наукового інтересу до стійкого розвитку аграрного 
сектора, який мав скоріш інформаційний характер, формування 
перших органічних організацій у світі. 

4. У 1950-х – 1960-х роках зростає усвідомлення ролі 
безпеки харчових продуктів та їхнього впливу на здоров’я 
споживачів. 

5. Активне проникнення на ринок органічної продукції не 
спостерігається, переважають традиційні методи ведення 
землеробства. 

Етап поширення 
(1970-1990 рр.) 

1. Активізація наукових досліджень і практики ведення 
органічного сільського господарства, поширення принципів 
раціонального використання природних ресурсів, захисту 
навколишнього середовища. 

2. Розвиток концепції сталого розвитку шляхом 
популяризації органічного, біодинамічного, екологічного 
землеробства.  

3. Період створення законодавчого підґрунтя для розвитку 
органічного виробництва в різних країнах та регіонах світу. 

4. Заохочення споживання органічних продуктів, збільшення 
кількості ековиробників. 

Етап зростання 
(розвитку) 

(починаючи з 
1991р. і по 

теперішній час) 

1. Створені сприятливі умови для стрімкого розвитку 
органічного виробництва, динамічний розвиток цього сектору 
ринку. 

2. Формування національних стандартів і систем 
сертифікації, державне регулювання та підтримка у сфері 
органічного виробництва. 

3. Сприяння урядових і приватних організацій появі нових 
органічних виробників на ринку. 

4. Зростання попиту на екологічно чисті продукти серед 
споживачів, поява еко-магазинів.  

Примітка. Узагальнено автором за [184, с. 169-172]. 
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Як стверджує Д. Горшков [48], у загальних рисах американський досвід 

становлення екологічного виробництва є характерним для європейських країн, 

адже для них спільним на сучасному етапі – це орієнтація на стимулювання 

внутрішнього ринку органічної продукції. А для країн Східної Європи та країн, 

що розвиваються, типовою ознакою є експортний характер розвитку даного 

ринку. Це пов’язано з недостатньою готовністю безпосередньо на 

внутрішньому ринку до розвитку екоспоживання у зв’язку з низьким рівнем 

життя та культури екологічного світогляду населення. Незважаючи на ці 

чинники, ековиробництво має величезний потенціал до зростання попиту на 

нього саме в цих країнах, оскільки собівартість виробництва органічної 

продукції є порівняно нижчою [48]. Можна виділити ще одну причину експорту 

продукції до розвинених держав, яка випливає з низького рівня 

поінформованості населення та товаровиробників про органічні продукти в 

країнах експортерів. Водночас це визначає перспективи розвитку органічного 

виробництва у національних агропродовольчих системах. 

Отже, еволюційні зміни в аграрній політиці провідних держав світу 

зумовили нове наукове бачення досягнення цілей суспільно-економічного 

розвитку на основі збалансованого використання обмежених ресурсів для 

задоволення потреб довгострокового характеру. Сталість розвитку агросектору 

є однією з ключових складових економічної системи, цим, зокрема, і зумовлена 

необхідність переходу на засади органічного сільського господарства. 

Підґрунтям для цього є зростаючий інтерес до альтернативних методів 

господарювання, який зумовлений сучасними екологічними реаліями та 

світовими тенденціями переходу на нешкідливе агровиробництво, придатне для 

забезпечення необхідних умов продовольчої безпеки із збереженням довкілля 

як взаємопов’язаних та взаємозалежних чинників майбутнього розвитку країн 

світу. 
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1.2. Сутність та соціально-еколого-економічні фактори розвитку 

органічного сільського господарства 

 

Останні десятиліття у світі питання розвитку економіки сільського 

господарства пов’язують з соціально орієнтованими трансформаціями, тобто 

перехід до процесу господарювання, який би базувався на інвестуванні капіталу 

не лише в економічно вигідні та екологічно безпечні технології, а також у 

соціальну сферу [23, с. 76; 63, с. 89], з метою поліпшення структури та якості 

харчування людей, можливості збереження здоров’я населення за рахунок 

споживання безпечних продовольчих продуктів [54].  

Практичною реалізацією концепції сталого розвитку агропродовольчої 

системи є органічне сільське господарство, яке створює передумови для 

відносно рівномірного розвитку всіх трьох взаємопов’язаних систем, а саме: 

економічної, екологічної і соціальної.  

Аналіз наукових праць зарубіжних та вітчизняних учених виявив 

вживання споріднених, але не абсолютно тотожних понять, що 

використовують стосовно альтернативних систем господарювання. Термін 

«органічне сільське господарство» (Organic Farming) був запроваджений 

Міжнародною федерацією органічного сільськогосподарського руху 

(International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) та офіційно 

прийнятий в англомовних країнах Європейського Союзу, еквівалентом якого у 

Франції, Італії, Португалії та країнах Бенілюксу є «біологічне сільське 

господарство» (Biological Farming), а в Данії, Німеччині та іспаномовних 

країнах – «екологічне сільське господарство» (Ecological Farming) [107, с. 257]. 

Проте існує дискусія як серед іноземних, так і вітчизняних науковців з 

приводу доцільності вживання того чи іншого терміну у різних країнах.  

Так прихильники ототожнення згаданих понять (І. Мерленко, 

Л. Аджиева), зазначають, що у різних країнах автори по-своєму називають ту 

чи іншу систему сільського господарства, але суть при цьому не змінюється. 
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Відмінності, як правило, не є суттєвими і мають лише термінологічний 

характер [106, с. 66-67]. Такої ж думки додержується і В. Писаренко, 

використовуючи словосполучення «альтернативне» або «органічне сільське 

господарство» при окресленні системи методів, при якій приділяється більше 

уваги екологічним закономірностям при організації процесу виробництва 

сільськогосподарської продукції, ніж за традиційних форм господарювання 

[130, с. 14]. Деякі науковці наголошують на тому, що «альтернативне» 

включає в себе такі поняття, як «органічне», «біологічне», «екологічне», 

«відновне» та «природнє», що, у свою чергу, використовуються для 

позначення ресурсо- та енергозберігаючих систем сільського господарства 

[192, с. 110].  

Супротивниками такого ототожнення понять виступають такі вчені як 

М. Кобець та Т. Чайка. Адже слов’янські мови мають у своєму складі всі 

перелічені терміни і вони не вважаються синонімами, оскільки мають різне 

змістовне значення [78; 158, с. 18]. Варто зазначити, що донедавна на 

українському ринку органічних продуктів існувала проблема недобросовісної 

конкуренції, адже маркуючи продукцію як екологічно чистий продукт чи з 

префіксами біо- чи еко-, деякі виробники спотворювали уяву споживачів про 

органічну агропродовольчу продукцію. І у такий спосіб відбувалося 

дискредитування даного товару через відсутність чітких правил маркування, 

закріплених на законодавчому рівні у нашій державі. За словами М. Кобеця, на 

початковому етапі просування відповідного продукту, варто позначати його 

терміном «органічний» аби не допустити «лінгвістичного хаосу», 

фальсифікацій та непорозумінь [78]. 

Дискусію з приводу доцільності вживання того чи іншого терміна 

Т. Зайчук вважає недоречною, оскільки ще на початку 1990-х рр. у Постанові 

ЄС № 2092/91, розробленій Міжнародною федерацією органічного 

сільськогосподарського руху, надано законну силу трьом поняттям як 
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синонімам: екологічне = органічне = біологічне сільське господарство 

[65, с. 115].  

У зв’язку з відсутністю єдності серед наукових поглядів вчених щодо 

вживання понять, які мають використовуватися при позначенні органічної 

продукції, на нашу думку, з метою усунення непорозумінь, які виникли через 

існування термінологічних (мовних) відмінностей, варто розглянути прийнятий 

та чинний Закон України «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини» від 03.09.2013 року 

№ 425-VІІ [2]. Так, у статті 29 «Загальні вимоги до маркування органічної 

продукції (сировини)» забороняється при маркуванні продукції, яка не 

відповідає вимогам цього Закону, використовувати позначення з надписом 

«органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», словами з 

префіксом «біо» тощо. У цій же статті зазначається, що органічна продукція, 

імпортована з інших країн, вироблена відповідно до законодавства країн 

походження, що підтверджено відповідним сертифікатом, позначена написами 

«органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», словами з 

префіксом «біо» тощо, повинна в перекладі на українську мову позначатися 

написом «органічний продукт».  

Незважаючи на актуальність наукових досліджень, пов’язаних з 

альтернативними системами господарювання, на жаль, не існує 

загальноприйнятого визначення органічного сільського господарства. Це 

пов’язано з виникненням різних методологічних підходів до визначення цієї 

категорії. 

Власні визначення сутності понять «органічне виробництво», «органічне 

сільське господарство» запропонували деякі з найвідоміших міжнародних 

організацій, які займаються поширенням інформації та впровадженням 

органічного сільського господарства в усіх країнах світу. 

Дослідницькою групою з органічного сільського господарства США 

(United States Department of Agriculture – USDA) у 1980 році було 
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запропоноване таке трактування: «Органічне сільське господарство – це 

система виробництва сільськогосподарської продукції, яка забороняє або 

значно обмежує використання синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, 

регуляторів росту та харчових добавок до кормів при відгодівлі тварин. Така 

система наскільки можливо максимально базується на сівозмінах, використанні 

рослинних решток, гною та компостів, бобових рослин і рослинних добрив, 

органічних відходів виробництва, мінеральної сировини, механічному 

обробітку ґрунтів і біологічних засобах боротьби зі шкідниками з метою 

підвищення родючості та покращення структури ґрунтів, забезпечення 

повноцінного живлення рослин і боротьби з бур’янами та різноманітними 

шкідниками» [194, с. 9]. Проте, Н. Берлач вважає, що у розглянутому 

визначенні основна увага приділяється технологічним характеристикам 

органічного сільського господарства, зокрема, наводиться перелік заборонених 

речовин та перелічуються структурні елементи механізму виробництва, що, у 

свою чергу, не є доцільним, адже з кожним днем з’являються нові групи 

сільськогосподарських препаратів, тому перерахунок їх видових назв не є 

доречним [33, с. 229]. На нашу думку, така інтерпретація нової системи 

сільського господарства чітко орієнтована на підтримку екологізації 

середовища виробництва та природних процесів у довкіллі. 

Пізніше, у квітні 1995 року, Колегія з національних стандартів органічної 

продукції USDA запропонувала дещо інакше трактування: «органічне сільське 

господарство  – це система екологічного менеджменту сільськогосподарського 

виробництва, яка підтримує та покращує біорізноманіття, біологічні цикли та 

біологічну активність ґрунтів. Вона базується на мінімальному використанні 

неприродних (штучних) сировини і матеріалів та агротехнічних прийомах, які 

відроджують, підтримують та покращують екологічну гармонію» [189]. У 

даному випадку, акцент робиться на розгляді поняття з позиції менеджменту як 

системи управління господарством. Важливо зазначити, що тут керівним 

принципом є досягнення екологічного балансу. Подібне трактування подане і 
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Комісією Кодексу Аліментаріусу (Codex Alimentarius Commission), де 

наголошується на важливості цілісності даної системи у сприянні 

оздоровленню екологічних систем [187]. Як стверджують О. Прутська та 

Н. Беляєва, відповідно до згаданого визначення одним із основних принципів є 

використання технологій і матеріалів, які покращують стан екологічної 

рівноваги у природних системах і створюють умови для забезпечення стійкості 

і збалансованості агросистем [134, с. 87], що також виглядає доволі 

узагальнено. 

За визначенням Міжнародної федерації органічного 

сільськогосподарського руху (International Federation of Organic Agriculture 

Movements – IFOAM), органічне сільське господарство об’єднує всі 

сільськогосподарські системи, які підтримують екологічно, соціально та 

економічно доцільне виробництво сільськогосподарської продукції. В основу 

таких систем покладено використання локально-специфічної родючості ґрунтів 

як ключового елементу успішного виробництва, а також науково обґрунтовано 

експлуатацію природного потенціалу рослин, тварин, ландшафтів зі 

спрямуванням на гармонізацію сільськогосподарської практики та 

навколишнього середовища. Органічне землеробство суттєво зменшує 

використання зовнішніх факторів виробництва шляхом обмеження 

застосування синтезованих хімічним способом добрив, пестицидів і 

фармацевтичних препаратів. Замість цього для підвищення урожайності та для 

захисту рослин використовуються інші агротехнічні заходи й різноманітні 

природні чинники. Органічне землеробство дотримується принципів, які 

обумовлені місцевими соціально-економічними, кліматичними та історико-

культурними особливостями [188]. З цього випливає, що IFOAM приділяє 

значну увагу розвитку самопідримуючих систем на місцевому і регіональному 

рівнях. При цьому досить дискусійним залишається питання розгляду 

місцевого виробництва, як невід’ємної складової органічного сільського 
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господарства, адже цей елемент скоріше належить до сталого розвитку 

[175, с. 8]. 

Основним нормативно-правовим актом Європейського Союзу, що 

регулює відносини у сфері органічного виробництва і маркування органічних 

продуктів, є Постанова Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року, де 

зазначено, що органічне виробництво – це цілісна система господарювання та 

виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі практики з 

огляду на збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, збереження 

природних ресурсів, застосування високих стандартів належного утримання 

(добробуту) тварин та метод виробництва, який відповідає певним вимогам до 

продуктів, виготовлених з використанням речовин і процесів природного 

походження [17]. Зі слів Н. Берлач, одним із недоліків зазначеного визначення є 

відсутність окреслення всіх ознак, якими має характеризуватися органічне 

сільське господарство, зокрема, це вимога належної сертифікації [33, с. 228], з 

чим треба погодитись.  

Варто зазначити, що є низка праць вітчизняних науковців, які присвячені 

розгляду сутності понять «органічне землеробство», «органічне сільське 

господарство (виробництво)», але і серед українських дослідників також 

прослідковуються розбіжності у трактуванні даних дефініцій. 

Так, В. Скальський зазначає, що основна ідея органічного землеробства є 

досить простою і передбачає, фактично, повернення першоджерел ведення 

сільського господарства, а саме – мінімальний обробіток ґрунту й повна 

відмова від застосування агрохімікатів та мінеральних добрив [143, с. 50]. На 

думку Є. Милованова, таке трактування характеризує ймовірніше тільки 

декілька з ознак, притаманних органічному землеробству [107, с. 257]. 

Н. Бородачева розширює рамки виробництва органічної продукції і стверджує, 

що дотримання екологічних вимог має забезпечуватися на всьому 

агропродовольчому ланцюгу «виробництво – переробка – 

реалізація» [36, с. 59-61]. Більш узагальнююче визначення дає М. Кобець, 
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розглядаючи органічне землеробство як систему сільськогосподарського 

менеджменту агросистем, що ґрунтуються на масштабному використанні 

біологічних факторів підвищення родючості ґрунтів, агротехнологічних заходів 

захисту рослин, а також на виконанні комплексу інших заходів, які 

забезпечують екологічно, соціально та економічно доцільне виробництво 

сільськогосподарської продукції і сировини [77, с. 8]. Дане трактування 

вважають найбільш вдалим і ряд інших вітчизняних науковців [145, с. 104], з 

чим погоджуємося і ми. 

Деякі вчені розглядають органічне землеробство як американський 

варіант біологічного землеробства, який передбачає переважне використання 

органічних добрив замість мінеральних, відмову від синтетичних хімічних 

засобів захисту рослин, однак, екологічні вимоги там менш жорсткі 

[114, с. 189]. 

Загалом більшість науковців зводять органічне сільське господарство до 

методів ведення сільського господарства, при яких не використовуються 

пестициди, традиційні мінеральні добрива, регулятори росту, хімікати, 

генетично модифіковані організми [24; 107, с. 257]. Противниками такого 

тлумачення є ряд вчених, які висловлюють думку, що це скоріш розуміння 

господарства, як «організму», в якому всі компоненти взаємодіють для 

створення саморегулюючого і стабільного середовища в цілому [181], тобто є 

однією з ознак соціально спрямованого та дружнього природі типу 

сільськогосподарської діяльності [78]. З чим варто погодитися, адже органічне 

сільське господарство слід розглядати у більш широкому розумінні, ніж просто 

систему виробництва з певними обмеженнями. Так, В. Артиш встановлює 

сутність такого господарства через систему його завдань, а саме: охорона 

довкілля; попередження деградаційних процесів у ґрунті, які мають місце при 

інтенсивному веденні сільського господарства; поліпшення стану здоров’я 

населення у результаті вживання екологічно чистої продукції [27, с. 243], що 

виглядає доволі узагальнено. 



 

34 

Зазначимо, що деякі науковці асоціюють органічне сільське господарство 

з виробництвом натуральної продукції з оздоровчими властивостями 

[25, с. 113], крім того, вона має бути у достатній кількості [40, с. 6]. Так, у 

Збірнику органічних стандартів Великобританії наголошується саме на 

досягненні оптимальної кількості їжі високої поживної цінності за допомогою 

методів управління [174]. Звичайно, важко не погодитися, що окресленні 

вимоги для даного методу ведення господарства є принциповими, проте вони 

його не конкретизують і можуть також бути застосовані до будь-якої з форм 

землеробства, відмінної від традиційної. 

Варто звернутися і до визначення, закріпленого в Законі України «Про 

виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» 

від 03.09.2013 року № 425-VІІ. Так, у статті 1 «Визначення термінів» зазначено, 

що виробництво органічної продукції (сировини)  ̶ виробнича діяльність 

фізичних або юридичних осіб (у тому числі з вирощування та переробки), де 

під час такого виробництва виключається застосування хімічних добрив, 

пестицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо та 

на всіх етапах виробництва (вирощування, переробки) застосовуються методи, 

принципи та правила, визначені цим Законом для отримання натуральної 

(екологічно чистої) продукції, а також збереження та відновлення природних 

ресурсів [2].  

Отже, 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. У той же час у 

Законі України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 

продукції та сировини» від 03.09.2013 року № 425-VІІ [2] не виокремлено 

органічне сільське господарство, а його прирівняно до виробництва органічної 

продукції (сировини). 
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Проаналізувавши перелік іноземних та вітчизняних нормативно-правових 

та наукових визначень, робимо висновок, що найчастіше під «органічним 

сільським господарством (виробництвом)» розуміють:  

1) систему обмежень при виробництві, яка забороняє або значно обмежує 

використання синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів 

росту, ГМО, різних харчових добавок тощо; 

 2) систему управління (менеджменту) таким виробництвом, в основі якої 

є запровадження ресурсоощадливих технологій з метою покращення стану 

довкілля; 

 3) забезпечення потреб споживчого попиту у натуральній, безпечній 

агропродовольчій продукції.  

Спільними ознаками в усіх розглянутих визначеннях є екологічне 

спрямування та необхідність гармонізації сільськогосподарської практики з 

процесами в навколишньому середовищі та забезпечення соціальної 

справедливості з урахуванням інтересів майбутніх поколінь. Тому даючи 

власне визначення, ми керувались комплексним підходом щодо поєднання 

найбільш важливих аспектів, притаманних для органічного виробництва, 

окреслених у розглянутих тлумаченнях. 

На нашу думку, 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. 

Не менш важливим питанням, разом із визначенням сутності органічного 

сільського господарства, є розгляд соціально-еколого-економічних факторів 

його розвитку.  
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Вітчизняні вчені переконані, що розвиток виробництва органічної 

продукції надаватиме певні соціальні переваги [65, с. 116; 77, с. 7; 108, с. 200]. 

Серед основних аргументів, які висловлюють вчені щодо важливості 

органічної продукції для людства, та основних мотивів її споживання, є висока 

якість такої продукції, яка підтверджується різними науковими 

дослідженнями (табл. 1. 2). 

Таблиця 1.2 

Порівняння якості продуктів органічного та конвенційного 

(традиційного) сільського господарства 

Аспекти якості Тенденція* Пояснення 

Сполуки з бажаними властивостями 

Вітаміни  Вміст вітаміну С у фруктах, овочах, молоці: 
вищий на 5-90%. 

Вторинні метаболіти  Вміст поліфенолу у фруктах, овочах, вині: 
вищий на 10-50%. 

Сенсорна якість  Менший вміст води може мати позитивний 

вплив на отримання задоволення від 

споживання органічних фруктів або овочів. 
Сполуки з небажаними властивостями 

Нітрати  Органічні овочі містять на 10-40% менше 
нітратів. 

Залишки пестицидів  В органічних фруктах у 200 разів менше; в 
органічних овочах у 250 разів менше, ніж у 
вирощених конвенційним способом. 

Патогенні 
мікроорганізми 

 На вміст мікотоксину впливають агрономічні 
заходи. 

Примітки:  
1. Джерело [22]. 
2. Пояснення до таблиці: 
*–Висновки обґрунтовані результатами семи досліджень зі спеціальної 
літератури. 
   –Органічні продукти мають кращі показники, ніж конвенційні. 
       –Органічні продукти мають невелику перевагу над конвенційними. 
 

Зазначимо, що одним із важливих доказів на користь споживання 

органічної продукції є менший вміст нітратів та пестицидів, адже вони 

пагубно впливають на організм людини. Так, за оцінкою Інституту екогігієни і 
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токсикології імені Л.І. Медведя, приблизно 67% пестицидів, які 

використовуються в Україні, здатні здійснювати негативний вплив на 

репродуктивну функцію людей [126, с. 6]. 

Звичайно, що споживання органічної їжі не гарантує відсутність 

проблем зі здоров’ям для населення, а є лише важливим компонентом 

раціонального та здорового способу харчування [22]. На думку Ю. Степанова 

та Д. Птушкіної, вживання органічної продовольчої продукції повинно 

принести користь у довгостроковій перспективі зниженням кількості 

генетичних мутацій у нащадків [148, с. 99]. 

Також зауважимо, що останніми роками у світі швидкими темпами 

відбувається розвиток генної інженерії, так, вже у 2011 році, площа генетично 

модифікованих сільськогосподарських культур становила 160 млн. га у 29 

країнах [105, с. 116]. Як зазначають Б. Баласинович та Ю. Ярошевська, 

прихильники широкого використання ГМО схиляються до думки, що всі 

можливості збільшити продовольчій потенціал у світі фактично вичерпані, 

тому постає питання пошуку нових підходів та застосування сучасних 

біотехнологій для поповнення запасів продовольства [29, с. 31], серед 

основних аргументів, до яких апелюють прибічники генної інженерії, є те, що 

ГМ-культури виробляють власні пестициди і є стійкішими до гербіцидів, 

продукція вироблена з ГМО має більший термін зберігання [141, с. 172].  

Однак, у наш час повною мірою оцінити вплив ГМО практично 

неможливо, оскільки модифікований організм може набути цілої низки 

властивостей, передбачити яких неможливо через недостатню вивченість 

механізмів функціонування геному рослин [29, с. 34; 81]. При цьому одним із 

головних побоювань спеціалістів та громадськості викликає ризик порушення 

природних екосистем [141, с. 173]; накопичення гербіцидів у стійких до них 

сортах ГМ рослин; негативна дія на здоров’я людини генів стійкості до 

антибіотиків тощо [105, с. 118]. Тому для споживачів, які бажають купувати 

продукцію без ГМО, альтернативою є органічна.  
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Варто зауважити, що в умовах коли на селі ще й досі не сформовано 

повноцінного ринку праці, що є наслідком непродуманої руйнації колективної 

власності, і в результаті відбуваються скорочення попиту на робочу силу та 

міграція сільських жителів у пошуках роботи [138, с. 388], доцільно шукати 

нові шляхи подолання безробіття. Дослідження вчених свідчать, що розвиток 

виробництва органічної продукції надасть можливість створити додаткові 

робочі місця у сільській місцевості [56, с. 204], оскільки використовується на 

20-30% більше ручної праці та часу, що значною мірою може вирішити 

проблему зайнятості сільського населення [49, с. 23], з чим погоджуємось. 

Отже, відповідно до орієнтирів соціальної складової сталого розвитку 

органічне виробництво має дві основні цілі: по-перше, забезпечення ринку 

продовольством, яке корисне для споживачів, по-друге, покращення умов 

виробництва та проживання у сільських місцевостях [36, с. 59-61], адже процес 

вирощування органічної продукції більш трудомісткий, тож може 

забезпечувати додаткову зайнятість для відносно надлишкового сільського 

населення країни [102, с. 124].  

Вчені переконують, що перехід на засади органічного 

сільськогосподарського виробництва дасть можливість вирішити ряд 

екологічних проблем в Україні [56; 58; 107].  

Наприклад, за результатами дослідження впровадження альтернативних 

методів землеробства на ґрунтах Лісостепу України, прослідковується 

поліпшення агрохімічних показників родючості ґрунту, зменшення 

забур’яненості посівів на 25-40% та кількості шкідників сільськогосподарських 

культур, посилення біологічної активності ґрунту на 6,5-7,5% тощо [165]. 

Як зазначає М. Кобець, у науковій літературі побутує думка, що при 

відмові від хімізації сільськогосподарського виробництва відбувається 

зниження врожайності  культур на 30-40 % порівняно з традиційними методами 

господарювання [77, с. 11]. Проте, як переконує І. Шувар  з досвіду 

САТ «Обрій» і інших підприємств, із застосуванням органічного виробництва 
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можна не лише утримати врожайність на попередньому рівні, а й навіть 

підвищити її рівень [166, с. 240]. Таку ж думку висловлюють С. Антонець та 

інші, зазначаючи, що за рахунок підвищення родючості ґрунтів у майбутньому 

можна буде досягти рівня врожайності притаманного традиційному 

господарюванню [114, с. 28]. 

Економічна ефективність діяльності органічних господарств є однією із 

суттєвих переваг для мотивації виробників, так, у деяких випадках, 

прибутковість може бути навіть вищою, ніж у традиційних господарств завдяки 

меншим витратам на виробництво і додаткову вартість за надбавки у ціні 

[46, с. 36]. Як зазначає О. Томашевська, націнка на органічні продукти 

здебільшого становить 20-30%, а в Україні та деяких інших країнах світу в 

окремих випадках вартість «органіки» може бути на 50-300% вище, ніж 

неорганічних аналогів [151, с. 163], з чим варто погодитися. Адже порівняння 

середніх роздрібних цін на звичайну та органічну продукцію продемонструвало 

значне перевищення цін останньої (додаток Б). 

Окрім того, за оцінками Н. Бородачевої, органічна продукція є 

конкурентоспроможною на зовнішньому  ринку [36, с. 59-61]. Такої ж думки і 

В. Сучкова, яка зазначає, що конкурентна перевага української органічної 

продукції досягається, оскільки її мінімальна ціна, порогом якої є собівартість, 

є нижчою за мінімальну ціну органічної продукції європейських країн 

[150, с. 110].  

Беручи до уваги поступовий перехід на принципи сталого розвитку та 

пожвавлення процесів євроінтеграції в Україні, які стимулюють до перейняття 

зарубіжного досвіду застосування альтернативних методів господарювання, та 

враховуючи зазначене, окреслимо переваги від впровадження вітчизняного 

органічного сільського господарства у різних напрямах [56, с. 204; 58, с. 85; 

77, с. 19]:  

1) соціальні: 

- збільшення робочих місць у сільській місцевості; 
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- створення нових перспектив для малих та середніх агроформувань; 

- формування належних умов для розвитку сільських територій; 

- можливість споживати здорові, безпечні та якісні агропродовольчі 

продукти, турбота про здоров’я нації тощо; 

2) екологічні: 

- зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище 

внаслідок ведення агровиробництва; 

- сприяння збереженню та відтворенню родючості ґрунтів; 

- охорона довкілля та забезпечення біорізноманіття, природні умови 

утримання тварин; 

- використання науково обґрунтованих сівозмін; 

- припинення забруднення водних ресурсів, зменшення викидів в 

атмосферу парникових газів тощо; 

3) економічні: 

- ресурсозбереження та зменшення енергоємності сільськогосподарського 

виробництва; 

- зниження виробничих витрат завдяки відмові від застосування дорогих 

хімікатів; 

- забезпечення конкурентоспроможності продукції сільського 

господарства на внутрішньому і світовому ринках та ін. 

Отже, соціально-еколого-економічний розвиток України має 

ґрунтуватися на принципах врахування можливостей природних комплексів і 

поступового зниження негативної дії антропогенного впливу на довкілля. 

Дієвим механізмом переходу на модель сталого розвитку агропродовольчої 

системи є впровадження органічного сільського господарства. Адже це 

зумовлює подолання негативних тенденцій екологічної кризи в країні; 

забезпечення населення високоякісною та безпечною продукцією харчування; 

створення нових робочих місць у сільській місцевості; покращення 

економічного розвитку окремих сільськогосподарських територій шляхом 
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досягнення економічного зростання кожного окремого учасника 

сільськогосподарського виробництва. Як наслідок, досягається синергетичний 

ефект реалізації суспільних благ. 

 

1.3. Нормативно-правова база та стандарти у сфері органічного 

сільського господарства 

 

На сучасному етапі розвитку частка органічної сільськогосподарської 

продукції на вітчизняному ринку має тенденцію до зростання, водночас 

відповідне органічне сільське господарство характеризується недосконалістю 

сформованої нормативно-правової бази.  

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 [2]. 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 

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.  
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На той період в Україні не існувало чітко сформованої системи 

стандартизації, сертифікації, маркування органічної продукції, а відповідно й не 

було окреслено державне регулювання органічного сільського господарства, 

оскільки основні аспекти, що охоплювали та регламентували діяльність на 

відповідному ринку, не були закріплені на законодавчій основі. 

Відсутність сформовано правового поля у сфері органічного сільського 

господарства значно шкодило всім суб’єктам господарювання органічного 

напрямку та сповільнювало його розвиток. 

Вивченню та дослідженню питань у сфері законодавчого забезпечення 

регулювання органічного сільського господарства присвячені праці таких 

вітчизняних науковців, як В. Артиш [26], Н. Берлач [31; 32], М. Капштик [72; 

73], С. Романко [135] та ін., однак проблема правової регламентації органічного 

виробництва потребує додаткового дослідження. 

Однією з умов функціонування світових ринків екологічно чистої 

продукції є наявність належно сформованої та організованої системи 

сертифікації продукції органічного виробництва. 

  В основі сертифікації лежить використання стандартів та/або правових 

норм. На сучасному етапі розвитку світового ринку органічних продуктів 

переважає тенденція до заміни правових норм стандартами, що пояснюється 

прагненням до міжнародної гармонізації правил, які регулюють відносини у 

сфері органічного виробництва [43], що є віддзеркаленням процесів 

глобалізації. 

У світі визначну роль у формуванні стандартів та міжнародній 

акредитації установ, які сертифікують органічну продукцію на відповідність 

цим стандартам, посідає Міжнародна федерація органічного 

сільськогосподарського руху (International Federation of Organic Agriculture 

Movements – IFOAM) [180]. 

Водночас, у світовій практиці розвитку органічного руху не існує 

єдиноприйнятих норм та стандартів, які б регулювали дану сферу сільського 
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господарства, що пояснюється певною мірою особливостями законодавства в 

різних країнах. 

Умовно норми стосовно органічного сектора можна поділити на такі 

групи: 

1. Базові регулюючі стандарти та правила. До них належать: 

стандарти ЄС (Постанова Ради (ЄС) 834/2007, Постанова Комісії (ЄС) 889/2008, 

Постанова Комісії (ЄС) 1235/2008); Національна органічна програма 

Міністерства сільського господарства США (American USDA National Organic 

Program – NOP); Закон Японії щодо Стандартизації і Правильного Маркування 

Сільськогосподарських і Лісових Продуктів з відповідними вказівками щодо 

органічного виробництва (Japanese Agricultural Standard – JAS); швейцарські 

органічні правила ( Swiss Organic Regulation). 

2. Міжнародні стандарти. До них належать: Базові стандарти 

органічного виробництва та переробки продукції Міжнародної федерації 

органічного сільськогосподарського руху (IFOAM International Basic Standard) 

та Стандарти Комісії з Кодексу Аліментаріусу (Codex Alimentarius), розроблені 

під керівництвом Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН 

(FAO) спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (WHO).  

3. Приватні стандарти. Найвідомішими є такі: Demeter (поширені по 

всьому світу), ECOLAND (Німеччина), Bio Suisse (Швейцарія), Soil Association 

(Великобританія), Naturland (Німеччина та весь світ), KRAV (Швеція) та ін. 

Головною функцією базових стандартів є сприяння встановленню 

мінімальної правової бази, за допомогою якої продукт міг би маркуватися як 

«органічний». 

Метою міжнародних органічних норм регулювання є забезпечення 

гармонізації різних програм сертифікації у світі, при цьому вони слугують 

безпосередньою основою для розроблення та розвитку урядами своїх 

національних стандартів.  
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Перевагою приватних стандартів є їхня розрекламованість на ринку, яка 

слугує своєрідним гарантом якості продукції для споживачів. 

В умовах глобалізаційних процесів, коли відбувається відносно 

безперешкодна міжнародна торгівля, органічна продукція перебуває в менш 

сприятливому положенні, оскільки повинна проходити сертифікацію по 

декілька разів, щоб мати доступ до різних ринків збуту. Саме з цих причин 

Міжнародна федерація органічного сільськогосподарського руху розробила так 

званий перелік країн, які входять до сімейства стандартів IFOAM (додаток В), 

пропонуючи державам-учасницям застосовувати еквівалентний підхід, згідно 

якого будуть значно спрощені вимоги до імпортованої органічної продукції. 

Австралія першою запровадила на практиці застосування запропонованого 

гармонізаційного інструменту, тому продукція, сертифікована відповідно до 

стандартів Міжнародної федерації органічного сільськогосподарського руху 

(IFOAM), може бути експортована в цю країну без додаткової сертифікації 

[202]. 

На основі цих систем стандартів Міжнародною цільовою групою з 

гармонізації та еквівалентності (ITF) розроблено загальну систему 

стандартизації органічного виробництва COROS (The Common Objectives and 

Requirements of Organic Standards). Дана система призначена для використання 

в міжнародних оцінках еквівалентності органічних стандартів і технічних норм 

[200]. 

У країнах Європейського Союзу виробництво органічної продукції до 

2009 року було регульоване Директивою ЄС 2092/91. Даний нормативний акт 

визначав вимоги для отримання сертифіката на органічні продукти, принципи 

діяльності національних незалежних організацій, що здійснюють сертифікацію 

та контроль, регламентував діяльність підприємств на всіх етапах виробництва 

(від закупівлі сировини до збуту продукції), окреслював вимоги до маркування 

органічної продукції. З моменту прийняття відповідного законодавчого акту 

розпочався стрімкий розвиток аграрного сектора органічного виробництва. 



 

45 

Проте нові ринкові реалії диктували необхідність впровадження змін у 

законодавче забезпечення органічного виробництва, які би значно розшили та 

конкретизували положення попереднього нормативного акту. 

Так, 1 січня 2009 року вступили в силу нові базові стандарти та правила 

ЄС, затверджені Постановою Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року 

щодо органічного виробництва та маркування органічних продуктів 

(скасувавши Постанову (ЄС) №2092/91) [17] та затверджені Регламентом 

Комісії (ЄС) № 889/2008 від 5 вересня 2008 року «Детальні правила щодо 

органічного виробництва, маркування і контролю для впровадження Постанови 

Ради (ЄС) № 834/2007 стосовно органічного виробництва і маркування 

органічних продуктів» [16], розроблені у відповідності з рекомендаціями 

Міжнародних стандартів ISO. Сфера дії цих нормативних актів поширюється на 

всіх суб’єктів господарювання, які виробляють та/або реалізовують органічні 

продукти на ринки ЄС. 

Для українських експортерів органічних продуктів на ринки країн ЄС 

основним документом, який регулював правове поле у сфері органічного 

сільського господарства, була Постанова (ЄС) № 1235/2008 «Про правила 

імпорту органічної продукції з третіх країн» [173], що діяла до опублікування 

Комісією ЄС нової Постанови (ЄС) № 508/2012 від 20 червня 2012 року [172], 

яка вносить зміни у положення попередньої Постанови. Згідно із новим 

нормативним актом затверджено оновлений список сертифікаційних органів, 

що матимуть право сертифікувати органічне виробництво на відповідність 

вимогам, еквівалентним до стандартів ЄС, у третіх країнах, зокрема Україні. 

Так, в Україні згідно із Постановою (ЄС) № 1235/2008 можуть 

здійснювати свою діяльність 15 сертифікаційних органів з Швейцарії, Франції, 

Австрії, Нідерландів, Туреччини, Німеччини та Італії, серед них і український 

сертифікаційний орган «Органік стандарт». 

Порівняння основних світових стандартів з органічного сільського 

господарства подано у додатку Д. З поданої інформації випливає, що є суттєві 



 

46 

відмінності між нормами, які регулюють дану сферу. Враховуючи, що для 

кожної країни характерний свій розвиток органічного сільського господарства, є 

доцільним створення власних національних державних правил на основі 

міжнародних стандартів. Відповідний процес імплементації забезпечує єдину 

систему законодавчого регулювання у сфері органічного сільського 

господарства. 

Зважаючи на європейський досвід, в Україні за роки незалежності також 

були розроблені приватні стандарти: Стандарти органічного 

сільськогосподарського виробництва та маркування продукції і продуктів 

харчування «БІОЛан», створені на основі Базових Стандартів Міжнародної 

федерації органічного сільського господарства (IFOAM), Постанови Ради (ЕЕС) 

№2092/91 стосовно органічного виробництва сільськогосподарських продуктів 

та Стандартів Асоціації Швейцарських організацій виробників органічної 

продукції [116]. Приватні стандарти успішно використовуються на 

внутрішньому ринку органічної продукції суб’єктами підприємницької 

діяльності, які не займаються експортними операціями. 

У період становлення вітчизняного ринку органічної продукції органічні 

оператори у своїй діяльності керувалися низкою діючих нормативно-правових 

актів, які у майбутньому стали гарним підґрунтям для створення власного 

правового поля у сфері органічного сільського господарства. 

Так, 17 травня 2001 року був прийнятий Закон України «Про 

підтвердження відповідності» № 2406-III [4], що визначає  правові  та  

організаційні засади підтвердження відповідності продукції, систем якості, 

систем управління якістю, систем екологічного управління, персоналу та 

спрямований на забезпечення єдиної державної технічної політики у сфері 

підтвердження відповідності. У статті 1 розділу І цього нормативного акту 

визначено, що сертифікація – це процедура, за допомогою якої визнаний в 

установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, 

систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління, 
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персоналу встановленим законодавчим вимогам. Згідно даного Закону 

розділяється поняття державної сертифікації та недержавної сертифікації. За 

результатами проведення сертифікації в законодавчо регульованій сфері за 

умови позитивного рішення призначеного органу з оцінки відповідності 

заявникові видається сертифікат відповідності. Відповідний поділ також 

зазначений у Декреті Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і 

сертифікацію» від 10 травня 1993 року № 46-93 [11], згідно якого сертифікація 

продукції в Україні поділяється на обов’язкову і добровільну. 

Подальшим розвитком законодавчого регулювання даного питання став 

Закон України «Про стандартизацію», прийнятий 17 травня 2001 року 

№ 2408-III [6], що встановлює правові та організаційні засади стандартизації в 

Україні та спрямований на забезпечення єдиної технічної політики у цій сфері. 

Як зазначено у статті 5 даного нормативного акту, один із принципів державної 

політики у сфері стандартизації базується на пріоритетності впровадження та 

дотримання міжнародних правил та стандартів [6]. Базуючись на даному 

принципі можна припустити, що це є гарним підґрунтям для імплементації 

європейського та міжнародного законодавства у сфері органічного  сільського 

господарства у вітчизняну нормативно-правову базу. Згодом була прийнята нова 

редакція Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 р. № 1315-VII 

[7], яка покликана вдосконалити правові та організаційні заходи, принципи 

національної стандартизації та привести їх у відповідність із європейською 

моделлю. Особливістю даного Закону є те, що у залежності від суб'єкта 

стандартизації, що приймає стандарти, передбачається введення 2-х рівнів 

стандартизації: національні стандарти, які приймаються національним органом 

стандартизації; стандарти і технічні умови, що приймаються підприємствами. 

Також цим Законом була скасована галузева стандартизація. 

Вартий уваги Закон України «Про безпечність та якість харчових 

продуктів» від 06 вересня 2005 року, який був ухвалений шляхом внесення змін 

до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої 
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сировини» від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР [1]. Важливість цього Закону 

для розвитку органічного виробництва полягає в закріплені норм безпечності та 

якості харчових продуктів, постанові вимог маркування продукції з 

вказуванням наявності чи відсутності генетично модифікованих організмів 

(ГМО). 

Просування екологічно чистої продукції на вітчизняному ринку потребує 

визначення потенційних споживачів органічної продукції, одним із напрямів 

виробництва є продукція дитячого харчування. Прийнятий Закон України «Про 

дитяче харчування» від 14 вересня 2006 року № 142-V [3] визначив стратегічні 

загальнодержавні пріоритети у сфері забезпечення дітей грудного та раннього 

віку достатнім, високоякісним та безпечним дитячим харчуванням з метою 

реалізації конституційних прав дитини на достатній життєвий рівень, охорону 

здоров’я і життя, а також організаційні, соціальні та економічні засади 

державної політики у цій сфері. Важливість цього Закону для виробників 

органічної продукції полягає у мотивації для подальшого розвитку в цьому 

напрямку, адже в більшості випадків при купівлі продуктів дитячого харчування 

споживачі орієнтуються на їхню корисність, якість та екологічність складових 

компонентів. Оскільки для ведення органічного сільського господарства 

необхідні придатні для цього землі, то у Законі йдеться про створення 

спеціальних сировинних зон, де існує можливість вирощування екологічно 

чистої продукції. 

У Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що 

використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного 

харчування» від 3 жовтня 2007 року № 1195 [15] описано алгоритм процедури 

надання статусу спеціальної сировинної зони (ССЗ), визначено загальні вимоги, 

яким мають відповідати дані зони. Влучним є твердження Л.Бойко щодо 

доцільності прийнятого нормативного акту. Дослідниця зокрема підкреслює, що 

у Постанові, по-перше, включена вимога щодо високого рівня родючості 
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ґрунтів у ССЗ, що має сприяти отриманню якісної продукції, яка буде 

відрізнятися за вмістом поживних речовин; по-друге, наведено порядок надання 

статусу ССЗ; по-третє, включено положення про заборону застосування 

генетично модифікованих організмів. Проте вона окреслює і ряд існуючих 

недоліків, зокрема, у нормативному акті юридично не закріплено конкретних 

показників віддаленості ССЗ від об’єктів забруднювачів та надано дозвіл на 

застосування за спеціальними технологіями пестицидів та агрохімікатів 

природного походження [34, с. 31]. З метою допомоги виробникам у виборі 

засобів захисту та добрив при вирощуванні органічної продукції у рамках 

Швейцарсько-Українського проекту «Сертифікація в органічному сільському 

господарстві та розвиток органічного ринку в Україні» за фінансової підтримки 

Державного Секретаріату з Економічних питань SECO був підготовлений 

«Перелік ЗЗР та добрив для органічного виробництва, дозволених для 

використання в Україні згідно Постанови Ради ЄС № 834/2007» [125], що 

вважаємо вдалим доповненням. 

Варто зазначити, що нині діють гармонізовані з міжнародними 

національні стандартами України: ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління 

безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового 

ланцюга» (відповідає міжнародному стандарту ISO 22000:2005); ДСТУ ISO 

9001:2009 «Система управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2008) та ДСТУ ISO 

14001:2006 «Система управління навколишнім середовищем» (ISO 14001:2004). 

Така відповідність українських національних стандартів міжнародним є гарною 

підставою для створення дієвого національного правового поля у сфері 

органічного сільського господарства. Даний крок має спростити ряд процедур 

при законотворенні власного нормативного забезпечення, при цьому наявність 

уніфікованої правової бази надасть можливість більш ефективного залучення 

іноземних інвестицій у вітчизняний ринок органічної продукції. 

Звісно, з позиції розвитку органічного  сільського господарства в Україні 

розглянуте нормативно-правове забезпечення не закріплює специфічні 
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механізми стандартизації та сертифікації органічної продукції, її маркування, 

переробки, збуту тощо, а є лише тим підґрунтям, яке має служити для створення 

власного законодавства з даних питань. Варто зауважити, що були не поодинокі 

спроби вирішення даного питання законотворення на державному рівні. Так, 

згідно Державної цільової програми розвитку українського села на період до 

2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 

вересня 2007 року № 1158 [12], передбачено довести обсяг частки органічної 

продукції у загальному обсязі валової продукції сільського господарства до 10 

відсотків. У згаданій програмі зазначено необхідність унормування розвитку 

органічного землеробства, створення системи його сертифікації. 

Законотворчий процес в Україні щодо регулювання органічного 

сільського господарства триває вже більше десятиліття. Так, найперші спроби у 

цьому напрямку належать Центру «АОУМ», який розробив Проект Закону 

України «Про органічне сільське господарство». В основі даного Проекту 

лежить Концепція «Про органічне землеробство на чорноземних ґрунтах», 

автором якої є всесвітньо відомий український вчений – професор М.К. Шикула 

[161], дана Концепція була затверджена і рекомендована до впровадження 

IFOAM у 2002 році [101], її використовують у США, Канаді, Бразилії, Австалії 

та європейських країнах [61]. 

Другим кроком до створення законодавчої бази, яка б регулювала саме 

відносини у сфері органічного сільського господарства, став проект Закону 

України «Про органічне виробництво» (реєстр. № 3446), прийнятий Верховною 

Радою України у першому читанні 25 травня 2007 року, згідно якого 

визначаються правові, економічні, соціальні та організаційні основи ведення 

органічного сільського господарства, вимоги щодо вирощування, виробництва, 

перероблення, сертифікації, етикетування, перевезення, зберігання та реалізації 

органічної продукції та сировини, і спрямований на забезпечення раціонального 

використання ґрунтів, охорону здоров'я населення та довкілля [8]. З ухвалою 

відповідного нормативного акту пов’язували, з одного боку, надання 
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органічному сектору легітимності, а з іншого, його технології виробництва 

мали б отримати офіційне визнання [46, с.13], як наслідок – пришвидшений 

перехід органічних сільськогосподарських товаровиробників до формату 

цивілізованих ринкових відносин [31, с.19], що було надзвичайно актуальним. 

Проте, незважаючи на оптимістичні сподівання українських вчених щодо 

прийняття відповідного Законопроекту та тих потенційних можливостей, які б 

отримали суб’єкти господарювання даної галузі економіки, цей нормативний 

акт мав ряд недоліків, які унеможливлювали прийняття відповідного Закону. 

Серед основних: неузгоджена термінологія із національною правовою 

системою; відсутність сформованих вимог щодо транспортування, зберігання 

органічної продукції та її реалізації та ін. 

Найпродуктивнішими у плані законотворчого процесу у сфері 

врегулювання питань з органічного сільського господарства можна вважати 

2011-2013 роки. 

Так, 21 квітня 2011 року Верховною Радою України ухвалено проект 

Закону «Про органічне виробництво» (реєстр. № 7003) [9], який був відхилений 

Президентом України з огляду на те, що Закон, усупереч конституційній вимозі 

щодо законодавчого регулювання правових засад і гарантій підприємництва, 

правил конкуренції, передбачених Конституцією України, не впроваджує 

комплексного законодавчого регулювання підприємницької діяльності у сфері 

органічного виробництва, врегульовує здебільшого питання розподілу 

повноважень між органами виконавчої влади у названій сфері [19]. 

Згодом, 13 січня 2012 року, був поданий на розгляд Верховної Ради 

України проект Закону «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини» (реєстр. № 9707) [10]. Даний 

нормативний акт повернуто на доопрацювання, після чого нова його редакція 

ухвалена 18 вересня 2012 року Верховною Радою України. Стосовно 

відповідного нормативного акту Президент України висловив свої пропозиції, в 

яких особливу увагу приділено існуючим недолікам порядку сертифікації та 
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інспектування виробництва органічної продукції (сировини) та її маркуванню, а 

також внесено пропозицію доопрацювання положень, які не відповідають 

базовим законодавчим актам у сфері сертифікації та підтвердження відповідності 

[18]. 

Отже, можна стверджувати, що для першого етапу розвитку органічного 

сільського господарства характерним є недостатньо сформована відповідна 

правова база, проте спроби законотворення в досліджуваній сфері відчутно 

пожвавились у 2011-2012 роках, про що свідчить ціла низка поданих 

законопроектів до Верховної Ради України.  

Вагомим кроком для активізації органічного сільського господарства в 

агропродовольчій системі України стало прийняття довгоочікуваного Закону 

України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини» від 3 вересня 2013 року № 425-VII [2]. Цей Закон визначає правові та 

економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської 

продукції та сировини, заходи контролю та нагляду за такою діяльністю і 

спрямований на забезпечення справедливої конкуренції та належного 

функціонування ринку органічної продукції та сировини, покращення основних 

показників стану здоров’я населення, збереження навколишнього природного 

середовища, раціонального використання ґрунтів, забезпечення раціонального 

використання та відтворення природних ресурсів, а також гарантування 

впевненості споживачів у продуктах і сировині, маркованих як органічні [2]. 

З ухваленням даного Закону пов’язували багато очікувань різні 

зацікавлені сторони, і можна констатувати, що з набуття його чинності 9 січня 

2014 року розпочався новий період розвитку внутрішнього ринку органічних 

продуктів. 

Окрім звичайно позитивних зрушень, що несе за собою ухвалення 

відповідного Закону, є ряд питань, які ставлять під сумнів його ефективне 

функціонування та окреслюють припущення, чи не виникне ситуація, коли на 

практиці Закон буде лише декларацією положень без можливості їх 
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застосування виробниками та органами влади. Адже враховуючи той факт, що 

було підписано Угоду про асоціацію між Європейським Союзом та Україною 

[21], яку було ратифіковано 16 вересня 2014 року [5], постають нові вимоги 

щодо імплементації національного законодавства до європейських стандартів. 

Так, прийнятий Закон України «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини» від 3 вересня 2013 року № 425-VII 

не відповідає поставленим вимогам гармонізації у правовому полі, зазначених в 

Угоді про асоціацію між Європейським Союзом та Україною (розділ V 

«Економічне та галузеве співробітництво», глава 17, стаття 405) [21]. 

Зауважимо, що у додатку XXXVIII відповідної Угоди подано перелік 

нормативних актів ЄС, які мають розглядатися Україною при поступовому 

наближенні законодавства щодо органічного фермерства. А саме такі 

регламенти: 

1) Регламент Ради (ЄС) № 834/2007 від 28.06.2007 про органічне 

виробництво та маркування органічної продукції (який скасовує Регламент 

(ЄЕС) № 2092/91); 

2) Регламент Комісії (ЄС) № 889/2008 від 5.09.2008, що визначає детальні 

правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) про органічне виробництво та 

маркування органічної продукції стосовно органічного виробництва, 

маркування і контролю; 

3) Регламент Комісії ЄС № 1235/2008 від 8.12.2008, що визначає детальні 

правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 про умови імпорту 

органічних продуктів з третіх країн. 

Варто зазначити, що у Законі України «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини» від 3 вересня 2013 року № 425-VII 

[2] містяться багато посилань на різні підзаконні нормативні акти, які мають 

бути прийняті Кабінетом Міністрів України, Міністерством аграрної політики 

та продовольства України. Зокрема потребують розроблення та затвердження: 
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1) технічні регламенти (детальні правила) виробництва органічної продукції 

(сировини) (стаття 7); 

2) державного логотипа для органічної продукції (стаття 8); 

3) порядок оцінки придатності земель та встановлення зон виробництва 

органічної продукції та сировини (статті 16, 23) тощо. 

Отже, повноцінна реалізація положень Закону стане можливою лише 

після прийняття відповідних нормативних актів.  

Багато експертів висловлюють думку, що лише після внесення цих 

доповнень можна буде сказати, як це вплине на національний ринок, чи 

зможуть вітчизняні органічні оператори успішно займатися експортом, чи 

достатньо буде для цього української сертифікації, чи паралельно потрібно 

буде отримувати європейські сертифікати на органіку. Зазначимо також, що 

аграрії висловлюють побоювання, що у прийнятому Законі не прописані 

положення про надання державної фінансової підтримки органічному 

виробництву [51]. Звичайно, що «узаконення» органічної продукції є важливим 

кроком уперед, проте беручи до уваги іноземний досвід держав, які 

стимулюють розвиток органічного ринку різними методами, в тому числі і 

використовуючи матеріальні, то за відсутності державних фінансових дотацій 

чи субсидій розрахунок на швидку появу нових органічних операторів є досить 

спірним питанням. 

Ще одним підтвердженням необхідності доопрацювання положень 

Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 

продукції та сировини» від 3 вересня 2013 року № 425-VII є те, що в Міністерстві 

юстиції України в ході проведення повторної правової експертизи проектів 

документів, виникли різні підходи до тлумачення окремих положень Закону, 

зокрема технічних регламентів (детальних правил) виробництва органічної 

продукції (сировини). Як наслідок, Міністерство аграрної політики та 

продовольства України буде ініціювати внесення змін до Закону, враховуючи 
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численні звернення виробників органічної продукції, громадських організацій 

для врегулювання виниклих правових колізій [118]. 

Від удосконалення відповідного законодавства різні зацікавлені сторони 

отримують потенційні вигоди (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

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. 
 

Отже, можна стверджувати, що розвиток органічного сільського 

господарства тісно пов'язаний з формуванням відповідного законодавчого 
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підґрунтя. Існуюча відповідна національна правова база потребує доопрацювання 

«проблемних» положень, зокрема, це стосується Закону України «Про 

виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» від 

3 вересня 2013 року № 425-VII, а також подальшої розробки і затвердження 

цілої низки відповідних підзаконних актів, без яких неможливо сформувати 

дієву законодавчу систему у сфері органічного сільського господарства в 

Україні. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. 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. 

2. На основі міжнародних та вітчизняних нормативно-правових актів, а 

також наукових досліджень виокремлено існуючі термінологічні тлумачення 

органічного сільського господарства, органічного землеробства та органічного 

виробництва. Враховуючи зазначені спільні та відмінні ознаки в розглянутих 

дефініціях запропоноване авторське визначення органічного сільського 
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господарства, яке поєднує найбільш важливі аспекти, окреслені у розглянутих 

трактуваннях, притаманні для органічного сільського господарства. 

3. Етапність розвитку органічного сільського господарства у світі: 

зародження (1924-1970 рр.), поширення (1970-1990 рр.) та зростання 

(починаючи з 1991 р. і по теперішній час). Відповідно, для кожної з цих фаз 

характерні певні ознаки, які і визначали появу інтересу людства та науки до 

альтернативних методів ведення сільського господарства.  

4. 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.  

5. Розгляд стану нормативно-правового регулювання сфери органічного 

сільського господарства в агропродовольчій системі Україні показав, що 

законотворчі процеси можна поділити на два періоди. Перший етап низького 

нормативно-правового забезпечення характеризується продажем «псевдо-

органічних» продуктів, відсутністю «легалізації» даного сектору економіки, 

орієнтацією органічних виробників на європейські та міжнародні стандарти. 

Другий етап ознаменувався ухваленням та набранням чинності Закону України 

«Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини». Акцентується увага на діючих стандартах у сфері органічного 

сільського господарства. Водночас, окреслено потенційні вигоди, що можуть 

отримати різні зацікавлені сторони від удосконалення відповідного законодавства 

у сфері органічного сільського господарства, мають бути доповнені внесенням 
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додаткових змін та поправок до нього, а також прийняттям підзаконних 

нормативних актів. 

Результати дослідження щодо розділу 1 висвітлено у таких працях автора 

[87; 88; 89; 90; 92; 93; 95]. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИРОБНИКИ ТА СПОЖИВАЧІ ПРОДУКЦІЇ ОРГАНІЧНОГО 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СИСТЕМІ  

 

 

2.1. Стан та умови органічного сільського господарства та 

сертифікації органічної продукції в Україні та світі  

 

 

У світі стратегічно важливим інноваційним напрямком сталого розвитку 

в аграрному секторі економіки за останні десятиліття є органічне сільське 

господарство. До нього прикута увага спільноти у зв’язку з загостренням 

глобальних питань стосовно зростання негативного антропогенного впливу на 

навколишнє середовище.  

Стрімко зростає попит на органічну продукцію в усіх регіонах світу, 

обсяг продажу у 2011 році складає 61 мільярд доларів США, що на 170 % 

більше, ніж у 2002 році [204]. При цьому даний сегмент ринку 

характеризується концентрацією попиту в розвинених країнах, підвищенням 

попиту в країнах, що розвиваються, консолідацією учасників ринку та 

розвитком дистрибуції органічної продукції [104]. Щодо України, то обсяг 

внутрішнього споживання органічної продукції сільського господарства у 2007 

році становив лише 500 тисяч євро, а вже у 2013 році зріс до 12,2 млн. євро, а у 

2014 році – до 14,5 млн. євро [122], тобто майже у 30 разів. 

Розвиток органічного сільського господарства на вітчизняному просторі 

нами поділено на два періоди, беручи за основу наявність чи відсутність 

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 
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3 вересня 2013 року. Із прийняттям Закону розпочався другий період – період 

активізації розвитку органічного сільського господарства в Україні.  

Україна як аграрна країна має великий потенціал для розвитку 

органічного сільського господарства, зокрема до основних перспектив 

належать: 

- антропогенне забруднення територій в Україні має не суцільний, а 

локальний характер, є чотири регіони, де ґрунти ще не забруднені до 

небезпечних меж і придатні для вирощування органічної продукції [77, с. 14]; 

(у додатку Е зображені ці регіони та їх територіальні межі); 

- 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. 

Розвиток органічного сільського господарства в Україні обмежується 

чотирма регіонами, які, за даними обстежень, можна вважати незабрудненими, 

тобто придатними для вирощування органічної продукції чи сировини. Сюди 

входять: 

1. Північно-Полтавський регіон, що охоплює частину Полтавської 

області – за винятком тих регіонів, що знаходяться біля міст Кременчук та 

Комсомольськ; північно-західні райони Харківської та Сумської областей; 

південно-східні райони Чернігівської області та східні райони Київської і 

Черкаської областей. 

2. Вінницько-Прикарпатський регіон, що включає території 

Житомирської області (смт. Попельня) – на 100 кілометрів до півночі 

Вінницької, Хмельницької, Тернопільської областей у напряму міста Львів. 
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3. Південно-Подільський, що включає південно-східну частину 

Вінницької області, південно-західну частину Кіровоградської області та північ 

Миколаївської й Одеської областей. 

4. Північно-східно-Луганський, що охоплює Міловський і 

Новопсковський райони Луганської області [75; 160]. 

Утвердження органічного сільського господарства в Україні є одним із 

пріоритетних стратегічних напрямів аграрного сектора економіки, передумови 

для якого закладенні у ряді нормативно-правових актів. У Стратегії розвитку 

аграрного сектора економіки на період до 2020 року зауважено, що одним із 

шляхів досягнення стратегічних цілей є: сприяння розвитку органічного 

землеробства, насамперед в особистих селянських і середніх господарствах 

[20].  

Проте, незважаючи на великі перспективи розширення даної сфери, на 

вітчизняному ринку є ряд перешкод, які стримують розвиток органічного 

сільського господарства, відповідно їх згруповано у три великі групи: 

соціально-психологічні, інституційно-правові та фінансово-економічні 

(табл. 2.1). Як наслідок дії стримуючих факторів, у 2013 році 

сільськогосподарські землі, зайняті під органічним виробництвом, складають 

1,0% до площі всіх сільськогосподарських земель України. 

Відповідно до окреслених проблем розвитку українського ринку 

органічних продуктів, виділимо питання процесу сертифікації кінцевої 

продукції, визначимо її національні особливості та етапність проведення.  

Сертифікація виступає своєрідним інструментом налагодження довіри 

між виробником і споживачем органічної продукції. Адже підприємство 

отримує документальне підтвердження відповідності його діяльності певним 

вимогам і стандартам та дає змогу реалізовувати продукти зі спеціальною 

ціновою надбавкою, для покупця певне маркування є свідченням якості та 

безпечності придбаного товару. 
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Таблиця 2.1 

Фактори, що стримують розвиток органічного сільського 

господарства в Україні 

Групи факторів Перелік 

Соціально-
психологічні 

Зовнішні  1. Низький рівень доходів населення. 
2. Наявні стереотипи поведінки людей та існуюча 
культура споживання товарів і послуг. 
3. Недостатній рівень обізнаності населення про 
властивості органічних продуктів та їхню відмінність від 
традиційних продуктів. 

Внутрішні  1. Дослідження, освіта та консультування з питань 
органічного виробництва в Україні знаходяться на 
початковій стадії. 
2. Брак достатньої кількості кваліфікованих спеціалістів 
у сфері органічного виробництва. 

Інституційно-
правові 

Зовнішні  1. Недосконалість існуючої законодавчої та нормативної 
бази, яка регулює діяльність органічних операторів. 
2. Незавершена урядова реформа та відсутній прозорий 
та цивілізований ринок сільськогосподарських земель. 
3. Невелика кількість елементів внутрішньої 
інфраструктури (асоціацій, спілок, осередків). 
4. Труднощі в реалізації органічної продукції на 
внутрішньому ринку через нестачу переробних та 
збутових підприємств. 

Внутрішні  1. Низький рівень співпраці регіональних та місцевих 
рад, дослідницьких інститутів та ВНЗ з питань 
органічного виробництва з організаціями та державними 
установами на державному та місцевому рівнях. 

Фінансово-
економічні 

Зовнішні  1. Слабо розвинений вітчизняний ринок органічних 
овочів та фруктів, продукції тваринництва. 
2. Широкий асортимент продукції сільського 
господарства, яка вирощена за традиційною схемою, на 
противагу органічній. 
3. Відсутність державної фінансової підтримки в період 
конверсії та надання пільг або субсидій органічним 
операторам. 

Внутрішні  1. Відсутність достатньо кількості маркетингових 
досліджень ринків органічної продукції. 
2. Фінансові втрати у зв’язку із зменшенням обсягів 
виробництва продукції (особливо актуальним є для 
господарств, що застосовували інтенсивні технології). 
3. Фінансові витрати, пов’язані з необхідністю закупівлі 
спеціальної техніки й обладнання. 
4. Конверсійний період може тривати до 3-х років, що є 
свого роду ризиком для виробника органічної продукції 
та додатковими витратами. 

Примітка. Згруповано автором на основі [77, с.16-18; 100, с. 102; 154, с. 67-68; 157]. 
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Розкриваючи ступінь дослідженості даної тематики, слід зазначити праці 

таких авторів як Н. Берлач [30], М. Кіндій [76],  І. Давидович [76], С. Саталкін 

[76], П. Скрипчук [144] та ін. 

Сертифіковане органічне виробництво в Україні бере свій початок з 

1990-х років. Так, станом на кінець 2013 року, за даними Федерації органічного 

руху України [122], було сертифіковано 175 підприємства, що господарюють на 

393400 га. 

На сучасному етапі розвитку в Україні розроблені приватні стандарти 

органічного сільського виробництва та маркування сільськогосподарської 

продукції і продуктів харчування «БІОЛан», які діють з кінця 2002 року. Ці 

стандарти створені на основі Базових Стандартів Міжнародної федерації 

органічного сільського господарства (IFOAM), Постанови Ради (ЄС) №2092/91 

та стандартів BioSuisse (Швейцарія) [116].  

До складу Асоціації «БІОЛан Україна» входить 145 членів, з яких 

п’ятдесят шість фермерів, які займаються органічним виробництвом, решта – 

переробні підприємства, дистриб’ютори, наукові та громадські організації 

[116]. Приватний стандарт підтверджує справжність органічної продукції на 

внутрішньому вітчизняному ринку та підходить тим суб’єктам 

підприємницької діяльності, які не займаються експортними операціями. 

Основними напрямами діяльності Асоціації «БІОЛан Україна» є : 

формування мережі виробників, розробка законодавчо-нормативного 

забезпечення для органічного виробництва, гарантування якості екологічно 

чистих продуктів шляхом їх сертифікації та стандартизації, підвищення 

громадської екологічної свідомості та ін. [116]. 

Процес сертифікації органічної продукції в Україні на початкових етапах 

розвитку орієнтувався переважно на експорт зернобобових та олійних культур, 

продуктів дикої природи (ягід, грибів). Тому цілком логічно, що ініціаторами 

на отримання підтвердження про справжність та якість своїх продуктів були 

компанії експортерів та трейдерів. Першими сертифікаційними органами, які 
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були запрошені до України, стали ті, які представляли відповідні країни-

імпортери вітчизняної органічної продукції, а саме з Німеччини (BCS, Lacon, 

ABCert, Ceres), Італії (ICEA, Bioagricert, Suolo e Salute), Нідерландів (Control 

Union), Австрії (Austria Bio Garantie), Франції (Ecocert) тощо [45]. 

Наступний крок у бік розвитку сертифікації в Україні було зроблено у 

2006 році за підтримки Дослідного Інституту Органічного Сільського 

Господарства (FiBL, Швейцарія) та Швейцарської Конфедерації; зокрема було 

розпочато швейцарсько-український проект «Сертифікація органічного 

сільського господарства та розвиток органічного ринку в Україні». Результатом 

такої міжнародної співпраці у 2007 році стало заснування першого і єдиного на 

даний час українського сертифікаційного органу ТОВ «Органік стандарт». 

Створення національної сертифікаційної компанії було обумовлено рядом 

причин, головною з яких було забезпечення вільного доступу до сертифікації 

українських виробників за прийнятними цінами.  

 У березні 2010 році український сертифікаційний орган ТОВ «Органік 

стандарт» став членом Міжнародної Федерації Органічного 

Сільськогосподарського Руху (IFOAM) [120]. 

Іноземних сертифікуючих структур в Україні налічується близько 15 

компаній, наприклад Control Union (Нідерланди), ETKO (Туреччина), ABCert 

(Німеччина), Lacon (Німеччина), Austria Bio Garantie (Австрія), Ceres 

(Німеччина), ICEA (Італія), Bioagricert (Італія), Suolo e Salute (Італія), Biokontoll 

Hungaria (Угорщина), BCS (Німеччина), Ecocert (Франція) та ін. Є приклади 

спільної діяльності: так, компанія ІМО (Швейцарія) співпрацює з ТОВ «Органік 

стандарт» [45]. 

Сьогодні найбільший попит на сертифікацію спостерігається в таких 

видах діяльності: рослинництво, тваринництво, переробка та продаж продукції, 

а з 2009 року ТОВ «Органік стандарт» розпочав надання сертифікаційних 

послуг з бджільництва, з 2010 року – стосовно добрив для органічного 

сільського господарства. 
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Варто зазначити, що процес сертифікації складається з декількох етапів: 

по-перше, з основної річної контрольної інспекції, по-друге, з декількох 

додаткових перевірок (анонсованих та не анонсованих) та, по-третє, з процесу 

оцінювання, результатом якого є отримання або відмова у видачі сертифіката 

[142].  

Схематично процес сертифікації представлено на рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Схема процесу сертифікації виробництва органічної 
продукції в Україні в ТОВ «Органік стандарт» 

Примітка. Розроблено автором на основі матеріалів [120]. 
 
Варто зазначити, що перед тим, як продукція може бути визнаною 

органічною, проходить перехідний період, який розпочинається не раніше, ніж 

Підприємство, яке планує 
отримати сертифікат 

ТОВ «Органік 
стандарт» 

Бланк заявки на 
сертифікацію 

Перегляд заявки 
замовника 

Надсилання контракту з 
інспекції 

Підписання контракту 

Надання документів з 
інформацією про підприємство 

Інспекційні роботи 

Звіт інспектора 

Оцінка звіту 

Виникнення додаткових 

питань 
Прийняття рішення стосовно сертифікації 

Запровадження 
необхідних 

коригуючих заходів 

Видача сертифікаційних документів: 
- сертифікат ( у разі позитивного рішення); 
- сертифікаційне рішення; 
- підсумкова оцінка; 
- інспекційний звіт. 
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підприємство повідомить компетентний орган про свою діяльність і 

підготовить відповідні документи до контролю. Термін конверсійного періоду 

різниться в залежності від виду органічної продукції. 

Зауважимо, що при сертифікації органічної продукції необхідними 

передумовами є документування всіх етапів виробництва та можливість 

простежити шлях «від лану до столу». Для підприємств, які тільки планують 

переходити на органічне виробництво, певним «полегшенням» буде ситуація, 

якщо вони застосовували у своїй діяльності «Систему аналізу ризиків і 

критичних точок контролю» – НАССР (Hazard Analysis and Critical Control 

Points). Відповідно левова частка документів, які повинні бути на 

підприємствах-переробниках органічної сільськогосподарської продукції, вже 

розроблені, за умови, якщо впроваджена система НАССР, а також виконуються 

вимоги щодо безпечності продуктів. 

Одним із аспектів поширення та впровадження даної системи управління 

безпечністю продукції є те, що вона – своєрідний базис для формування якості 

органічної продукції (рис. 2.2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Складові якості органічної продукції [120]. 

 

У додатку Ж зазначені етапи впровадження системи НАССР в 

агропродовольчій системі, які базуються на основних її принципах. Як зазначає 

Ю. Цаль-Цалко, реалізація цих принципів контролю допоможе виробникам 

Якість органічної продукції 
(стандарти органічного 

виробництва) 

Якість продукції  
(стандарт ISO 9001-2009) 

Безпечність продукції 
(система НАССР, стандарт ISO 22000, GMP, BRC/IFS) 
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органічної продукції зосередитись на операціях технологічного процесу та 

умовах виробництва, критичних для створення об’єктів діяльності [155]. 

Особливої уваги заслуговує етап  – визначення критичних точок контролю для 

виробників-переробників органічної сільськогосподарської продукції 

(додаток З), який є своєрідним інструментом усунення (мінімізації), по-перше, 

впливу небезпечних чинників, по-друге, можливості їх появи.  

Важливим питанням, яке потребує розгляду, є вартість сертифікації, яка 

залежить від ряду факторів, насамперед від компанії, що сертифікує. До 

основних чинників впливу на ціну послуг можна віднести площу полів, 

кількість поголів’я, наявність додаткового виробництва тощо.  

Наприклад, у 2010 році мінімальна вартість у компанії «Органік 

стандарт» за сертифікацію господарства площею 1-25 га приватними 

стандартами «БІОЛан» становила 2400 грн., дорожче обійдеться сертифікація 

за Міжнародними стандартами ЄС – 3600 грн. [140, с. 31], а вже у 2014 році 

мінімальна вартість за сертифікацію господарства площею до 5 га – 6500 грн. 

[120]. 

В Україні, як вже зазначалося, діють іноземні сертифікуючі компанії, 

інформація про вартість сертифікації у деяких компаніях подано у таблиці 2.2. 

Як видно з таблиці 2.2, до визначення вартості сертифікації у Німеччині 

та Туреччині підходять з позицій витраченого часу – за кількістю робочих днів. 

Стосовно доцільності запровадження такого підходу на український ринок, то 

варто зважити на це як стримуючий чинник, адже для невеликих виробників, 

які складають значну частку суб’єктів аграрного органічного сектору, це стане 

значним фінансовим тягарем. Як зазначає директор ТОВ «Органік стандарт» 

С. Галашевський, витрати часу на сертифікацію цих підприємств мало чим 

відрізняються від надання тих же послуг великим господарствам, все залежить 

від стану готовності до інспекції замовників [142]. Отже, такий підхід на 

початкових етапах становлення українського органічного сільського 

господарства не прийнятний для малого бізнесу. 
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Оскільки процес сертифікації є дороговартісним, то в багатьох країнах на 

державному рівні стимулюється поява нових суб’єктів органічного сектору та 

надається підтримка вже діючим. Одним із інструментів відповідної підтримки 

є надання субсидій на сертифікацію. Умови отримання та розмір таких виплат 

залежить від розроблених програм відповідними органами та рівнем їх 

компетенції.  

Таблиця 2.2  

Вартість послуг сертифікуючих іноземних структур, які здійснюють 

свою діяльність в Україні 

№ 

 

Сертифікуючий 

орган, країна 

Вартість послуг 

1 ABCERT, 
Німеччина 

Мінімальна плата контролю (одноразово) для виробників 
становить 195 євро і максимум 440 євро на рік.  
Одноразова сума включає в себе певну кількість часу 
перевірки. Якщо цей час перевищено, додатковий час 
оплачується з 65 євро на годину. Всі ціни вказані без 
урахування ПДВ. 

2 Bio Garantie, 
Австрія 

Основний внесок: 90 євро.  
Змінні витрати: для пасовищ: 6,60 євро/ га; орні поля: 7,81 євро 
/ га; спеціальні культури (вино, ягоди тощо): 14,30 євро / га.  
Мінімальна плата контролю (одноразово) для виробників 
становить 195 євро і максимум 440 євро на рік. 

3 ICEA, Італія Фіксована плата від 50 до 180 євро / рік + змінні витрати 
залежно від площ і типу культур. Змінний внесок від 10 до 200 
євро / га. Разом мінімальні змінні витрати: 200 євро, 
максимальний змінний внесок 7000 євро. 

4 Suolo e Salute, 
Італія 

Замовник повинен заповнити форму на сайті, щоб отримати 
визначення ціни сертифікації та інспекції.  
Існує фіксований збір у розмірі 80 євро/ рік. 

5 LaCon, Німеччина 560 євро / день + адміністративні та транспортні витрати. 

6 Bioagricert, Італія Річний внесок: 190-360 євро / рік + 2-60 євро/га в залежності 
від типу вирощуваних культур. 

7 ETKO, Туреччина 240 євро/ день, вартість варіюється в залежності від розміру 
господарства. 

Примітка. Сформовано автором на основі [170]. 

 

Так, відомою програмою фінансової підтримки виробників та 

переробників органічної продукції у США є Програма відшкодування частки 

витрат на сертифікацію органічної продукції (Organic Certification Cost Share 

Programs), яка діє на національному рівні за сприяння Міністерства сільського 
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господарства США і відповідно до якої після подання заявки замовник може 

претендувати на відшкодування 75% від сертифікаційних витрат, максимум 750 

доларів в рік. Розподіл коштів для кожного штату відбувається пропорційно до 

кількості сертифікованих підприємств у ньому [186].  

В європейських країнах також діє система надання допомоги при 

сертифікації, особливості та умови отримання якої подано в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Субсидії на сертифікацію органічної продукції в європейських країнах 

Країна Рівень 

компетенції 
органу, який 

надає субсидії 

Особливості надання субсидій 

Австрія Національний У перші роки субсидія може становити до 80%, з 
подальшим зменшенням щороку на 5%. 
Максимальний термін надання субсидій 5 років. 
Максимальна субсидія на господарство становить 
700 євро на рік. 

Великобританія Регіональний До 50% витрат на сертифікацію, максимальна 
субсидія дорівнює 188 євро на рік. 

Данія Національний Витрати на сертифікацію фінансуються з бюджету, 
якщо місцеві виробники сертифікують продукцію 
відповідно до датського органічного регулювання та 
Стандартів ЄС 834/2007. 

Іспанія Регіональний Від 60 до 100% витрат на сертифікацію, максимальна 
субсидія дорівнює 3000 євро на рік. 

Нідерланди Національний Субсидія у розмірі 650 євро на рік, терміном не 
більше 5 років. 

Німеччина Регіональний В середньому від 40 євро/га на рік для виробників, 
що мають менше 15 га та 530 євро/га на рік для 
інших. 

Норвегія Національний 
 

Непряма підтримка сертифікування, сплачуються 2/3 
витрат річного бюджету контролюючого органу. 

Польща Національний Максимальна субсидія на господарство становить 
243 євро на рік. 

Словенія Національний Розмір субсидій залежить від різних факторів. 

Франція Регіональний 
 

В середньому мінімальна сума субсидій 200 євро на 
рік, максимальна може становити 3000 євро на рік в 
залежності від регіональної програми. 

Швеція Національний На одне господарство виділялося максимально 489 
євро в рік. 

Примітка. Сформовано автором на основі [170]. 
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Українські виробники продукції органічного сільського господарства 

покривають витрати на сертифікацію за власні кошти, адже у прийнятому 

Законі України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 

продукції та сировини» № 425-VII від 3 вересня 2013 року відсутні статті щодо 

надання державної фінансової допомоги для органічних операторів, зокрема 

субсидій на сертифікацію, які б могли бути передбачені цим Законом. 

Варто зауважити, що вже не один рік впроваджуються і реалізуються 

проекти міжнародної технічної допомоги в агропромисловому комплексі 

України у сфері органічного сільського господарства (додаток И). Роль таких 

заходів важко недооцінити, адже за відсутності фінансової підтримки 

вітчизняних органічних операторів з боку держави, а також враховуючи 

існуючі проблеми українського ринку виробництва органічної продукції такі 

сприяння з боку інших держав є суттєвим поштовхом для розвитку даної сфери 

вітчизняної економіки. Як видно з додатку И, починаючи з кінця 2005 року і до 

тепер, можна нарахувати чотири таких проекти, три з яких вже завершені, а 

один – ще у стадії впровадження. Головним фінансовим донором виступає 

Європейський Союз, при цьому левова частка належить Швейцарії. 

На жаль, сьогодні в Україні не існує офіційної державної статистики 

щодо органічного сільського господарства, тому повну картину стану 

фактичного рівня органічного сільського господарства в  національній 

агропродовольчій системі сформувати важко. Основними джерелами 

використаної інформації були дані, одержані у рамках Швейцарсько-

українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» (2012-2016), з 

веб-сайтів Федерації органічного руху України, сертифікаційної компанії 

ТОВ «Органік стандарт», міжнародних статистичних збірників тощо. Варто 

зауважити, що левова частка показників, які використані при дослідженні, 

подані у іноземній валюті, в еквіваленті національної валюти вони не 

представлені; це стосується, наприклад, обсягу внутрішнього споживчого 
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ринку  органічної продукції в Україні, витрат на споживання органічних 

продуктів на душу населення в Україні тощо.  

Незважаючи на існуючі проблеми розвитку вітчизняного органічного 

ринку, в Україні спостерігаються загальносвітові тенденції до впровадження та 

розвитку альтернативного сільського господарства, зокрема до зростання площ 

для вирощування органічних культур та збільшення кількості органічних 

виробників.  

На основі даних за 2002-2013 роки кількість органічних господарств 

зросла з 31 суб’єкта господарювання до 175 (рис. 2.3).  

Рис. 2.3. Кількість сертифікованих органічних господарств в Україні 

Примітка. Побудовано автором за даними [122]. 

Побудований нами лінійний тренд кількості органічних господарств 

засвідчує, що при збереженні існуючої тенденції появи нових господарств, їх 

кількісне значення буде і у майбутньому досить стрімко зростати. Виходячи з 
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величини коефіцієнта детермінації, що у даному випадку складає 0,97, 

вибраний тренд достатньо добре характеризує динамічний ряд. 

За період 2002-2013 років тенденція до зростання спостерігається і щодо 

площ органічних сільськогосподарських угідь, хоча темпи збільшення є 

достатньо незначними протягом 2003-2012 років, значний стрибок відбувся у 

2013 році (рис. 2.4).  

Так, у 2013 році, Україна займає друге місце у рейтингу європейських 

країн за абсолютними показниками зростання площ органічних 

сільськогосподарських угідь, поступаючись тільки Італії [206, с. 189]. 
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Рис. 2.4. Динаміка площі органічних сільськогосподарських угідь в 

Україні, га 

Примітка. Побудовано автором за даними [122]. 

Нами побудований степеневий тренд площ, зайнятих під органічним 

агровиробництвом, який засвідчує, що у випадку збереження існуючих 

тенденцій розвитку національного ринку органічного виробництва, відповідні 

площі зростатимуть, що підтверджується високим значенням коефіцієнта 

детермінації, який дорівнює 0,71.  
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Причинами сповільненого зростання площ органічних 

сільськогосподарських угідь є недостатність економічних стимулів розвитку 

для суб’єктів господарювання та недосконалість сформованого українського 

ринку органічної продукції.  

Варто зазначити, що Україна неодноразово потрапляла до рейтингових 

списків європейських країн з найбільшою площею сільськогосподарських угідь, 

зайнятих під органічними культурами. Так, у 2002 році Україна займає 

10 місце, протягом 2003-2006 років – 9 місце, починаючи з 2007 року включно 

до 2013 року – 11-13 місця.  

Але незважаючи на те, що за абсолютними розмірами площ 

сільськогосподарських угідь, зайнятих під органічним агровиробництвом, 

Україна займає хороші позиції серед європейських країн, у 2012 році їх частка 

не перевищує 0,7 % від загальної площі вітчизняних сільськогосподарських 

угідь, а у 2013 році долає позначку в 1 %. Проте не все виглядає так 

песимістично, як здається, адже проаналізувавши питому вагу земель, зайнятих 

органічним виробництвом у країнах Європи (табл. 2.4), то виявимо, що у 

2012-2013 роках 23,81% країн мають частку органічних земель менше 1%, 

2013 рік – 38,09% (2012 рік  ̶ 33,33%) країн виділяють під органічне 

виробництво від 1 до 4,9% земель, 2013 рік – 19,05 % (2012 рік – 26,19 %) країн 

мають частку земель, сертифікованих як органічні – від 5 до 9,9%, і лише у 

19,05%  країн  у 2013 році (2012 році – 16,67 % ) мають частку органічних 

земель понад 10%.  

За абсолютними значеннями в Європі найбільші площі земель за 

2012-2013 роки, сертифікованих як органічні, має Іспанія (1,59 – 1, 61 млн. га) 

та Італія (1,16 – 1,31 млн. га), а за кількістю виробників органічної продукції 

лідирують Туреччина (57,26 – 65,04 тис.) та Італія (43,85 – 45,97 тис.). 

Країнами з найбільшою часткою земель в Європі, сертифікованих як 

органічні, традиційно є Ліхтенштейн, Австрія, Швеція, Естонія тощо.  
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Таблиця 2.4 

Частка земель, сертифікованих як органічні в європейських країнах 

у 2012-2013 роках 
Країни Менше 1% 1 - 4,9% 5 - 9,9% 10% і більше 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Австрія       + + 
Албанія + +       
Бельгія   + +     
Болгарія   + +     

Боснія і Герцеговина + +       
Великобританія   + +     

Греція    + +    
Данія     + +   
Естонія       + + 
Ірландія   + +     
Ісландія + +       
Іспанія     + +   
Італія     +   + 
Кіпр   + +     
Косово + +       
Латвія       + + 

Ліхтенштейн       + + 
Литва     + +   

Люксембург   + +     
Македонія  + +      
Мальта + +       
Молдова + +       
Нідерланди   + +     
Німеччина     + +   
Норвегія    + +    
Польща   + +     
Португалія     + +   

Російська Федерація + +       
Румунія   + +     
Сербія + +       

Словаччина     + +   
Словенія     + +   
Туреччина   + +     
Угорщина   + +     
Україна +   +     
Фінляндія     + +   
Франція   + +     
Хорватія   + +     
Чехія       + + 

Чорногорія + +       
Швейцарія       + + 
Швеція       + + 

Примітка. Побудовано автором за даними [205; 206]. 
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Аналіз розподілу сільськогосподарських земель (додатки К, Л ) засвідчує, 

що у цілому у 2012 році по Європі під органічне виробництво використовується 

11171 тис. га, що становить 2,3% до площі всіх сільськогосподарських земель 

даного регіону, при цьому середня площа одного господарства дорівнює 

34,73 га. Ще у 2012 році Україна належала до групи країн із найменшою 

часткою земель, сертифікованих як органічні, проте середня площа одного 

господарства (1663,72 га) є однією з найбільшою, поступаючи першу позицію 

Російській Федерації (2588,73 га).  

За даними додатків К, Л видно, що у Європі у 2013 році зростають 

порівняно з минулим роком площа земель для виробництва органічної 

продукції до 11460 тис. га, тобто 2,59% порівняно з 2012 роком та кількість 

органічних виробників – на 4,12 % відносно 2012 року. При цьому середня 

площа одного господарства практично залишається незмінною, зменшившись 

всього на 1,47%. У 2013 році європейською країною-лідером, де припадає на 

одного органічного виробника найбільша площа земель, задіяних під органічне 

виробництво, стає Україна (2248 га). 

Внутрішній ринок органічної продукції почав свій стрімкий розвиток у 

2006-2007 роках, до того часу були лиш поодинокі спроби продажу відповідної 

продукції в Україні, переважали експортні операції, зокрема це 

підтверджується структурою посівних площ, де основна частка належить 

зерновим, бобовим та олійним культурам, які були сировиною для подальшого 

експорту і незначна частка припадала на овочі, ягоди та фрукти (рис. 2.5). 

При цьому практично були відсутні виробники у галузі сільського 

господарства, які б займалися тваринництвом. 

Як зазначалося, для українського ринку органічної продукції характерним 

є незначна кількість виробників та великі площі земель, сертифікованих як 

органічні, які припадають на одне господарство. 
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Рис. 2.5. Структура посівних площ під сільськогосподарськими 

культурами сертифікованими як органічні [198, с. 17] 
 

Водночас, як видно з таблиці  2.5, середні значення земель для 

виробництва органічної продукції, які належать одному господарству, 

поступово зменшуються. В загальному це пов’язано, по-перше, зі зростання 

кількості дрібних вітчизняних виробників відповідної продукції, по-друге, з 

процесом подрібнення існуючих господарств. Винятком є 2013 рік, де темпи 

зростання кількості органічних операторів значно поступалися темпам 

зростання земельних площ під органічні господарства.  

Таблиця 2.5 

Середня площа одного сертифікованого органічного господарства  

в Україні, га 

Рік 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Площа 5304,81 3471,62 3428,57 3360,83 3025,46 2716 2288 2233 1903 1744 1664 2248 

Примітка. Побудовано автором за даними [122]. 
 

За даними Федерації органічного руху України місткість внутрішнього 

ринку органічної продукції зростає швидкими темпами (рис. 2.6).  
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Як зазначають у Федерації органічного руху України, за останні три роки 

спостерігається тенденція до наповнення вітчизняного ринку власною 

органічною продукцією за рахунок налагодження переробки органічної 

сировини. Зокрема, це крупи, сиропи, м'ясні та молочні вироби, повидло, соки, 

мед та сухофрукти [122]. 
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Рис. 2.6. Динаміка внутрішнього споживчого ринку органічних 

продуктів в Україні 

Примітка. Побудовано автором за даними [122]. 

Нами був побудований експоненційний тренд обсягу ринку органічних 

продуктів в Україні на основі даних за 2007-2013 роки, який свідчить, що при 

збереженні існуючих тенденцій розвитку відповідного вітчизняного ринку його 

масштаби зростатимуть. 

Звичайно, порівнюючи масштаби споживання органічної продукції за 

2013 рік в провідних країнах, які входять до десятки лідерів з найбільшими 

ринками органічних продуктів у Європі [206, с.198], таких як: Німеччина 
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(7550 млн. євро) – 1 місце, Франція (4380 млн. євро) – 2 місце, Великобританія 

(2065 млн. євро) – 3 місце чи навіть Нідерланди (840 млн. євро) – 10 місце, 

місткість відповідного українського ринку (12,2 млн. євро) поки що надто 

незначна аби займати провідне положення у даних рейтингах.  

Відповідно, якщо порівняти споживання органічних продуктів на душу 

населення в деяких європейських країнах (табл. 2.6), то також 

прослідковується, що українці витрачають у десятки разів менше коштів на 

купівлю даної продукції.  

Таблиця 2.6 

Витрати на споживання органічних продуктів на душу населення  

за 2012-2013 роки у деяких європейських країнах, євро 

Країна Рік Приріст 2013р. до 

2012р., % 2012 2013 

Швейцарія 189 210 11,11 

Данія 159 163 2,52 

Люксембург 143 157 9,79 

Австрія 127 127 0,00 

Ліхтенштейн 129 129 0,00 

Швеція 95 106 11,58 

Німеччина 86 93 8,14 

Норвегія 42 44 4,76 

Великобританія 32 33 3,13 

Італія 31 31 0,00 

Іспанія 21 21 0,00 

Румунія 4 4 0,00 

Польща 3 3 0,00 

Угорщина 2 2 0,00 

Російська Федерація 1 1 0,00 

Україна 0,2 0,3 50,00 

Примітка. Побудовано автором за [205, с. 213-214; 206, с.183]. 

Звичайно, цьому є свої об’єктивні пояснення, виокремимо деякі з них: по-

перше, низька платоспроможність українського населення, у якому частка 

індивідів, що належать до середнього та вищого класу є незначною у загальній 

сукупності; по-друге, брак достатньої поінформованості споживачів про 
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корисність та високу якість органічної продукції; по-третє, відповідний 

вітчизняний ринок донедавна розвивався без законодавчого забезпечення, яке б 

регулювало специфічні відносини між суб’єктами господарювання у цій сфері 

аграрного сектору; по-четверте, обмежена пропозиція, яка представлена в 

основному продукцію рослинництва; по-п’яте, відсутність державної 

фінансової підтримки  органічних операторів тощо. 

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 (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Базові коефіцієнти росту для площ органічних сільськогосподарських 

угідь, обсягу внутрішнього споживчого ринку органічної продукції та 

кількості органічних господарств, % 

                        Роки 

Базові 
 коефіцієнти для: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1) площі 
сільськогосподарських угідь 

100 108 108 108 108 109 157 

2) обсягу внутрішнього 
споживчого ринку 

100 120 240 480 1020 1580 2440 

3) кількості органічних 
господарств 

100 128 131 154 168 178 190 

Примітка. Побудовано автором за даними [122]. 

Дані таблиці 2.7 подамо у графічному вигляді для кращої наочності 

(рис. 2.7). 

З метою розрахунку зміни одного ряду динаміки порівняно з іншим 

розрахуємо коефіцієнти випередження. Якщо у 2013 році обсяг внутрішнього 

споживання органічної продукції зріс на 2440%, а кількість органічних 

господарств – на 190%, при цьому площі органічних сільськогосподарських 

угідь зросли на 159%, то коефіцієнт випередження збільшення обсягу ринку 
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органічних продуктів до кількості господарств становить 12,84, а до площ угідь 

– 15,35. 

 

Рис. 2.7. Динаміка базових коефіцієнтів росту площ органічних 

сільськогосподарських угідь, обсягу внутрішнього споживчого ринку 

органічної продукції та кількості органічних господарств 

Примітки. Побудовано автором за даними таблиці 2.6. 

Як видно з рис. 2.7, 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 
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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. 

Отже, в Україні при збереженні існуючих тенденцій розвитку площі 

органічних сільськогосподарських угідь, кількість органічних господарств та 

обсяги внутрішнього споживання органічної продукції будуть у майбутньому 

зростати. Проте, не варто забувати і про існуючі диспропорції між темпами 

росту попиту і пропозиції, які призводять до штучного зростання цін на 

відповідну продукцію. 

 Попри втішні прогнози розвитку вітчизняного ринку органічних 

продуктів, більшість українських господарств орієнтовані на експорт продукції 

в країни Євросоюзу (Німеччину, Голландію, Бельгію, Данію, Австрію, 

Угорщину, Францію, Італію, Швейцарію, Грецію тощо), а також в незначній 

мірі до Японії та країн Північної Америки. Щорічно експортується близько 166 

тисяч тон органічної продукції [55]. Найбільшу частку відповідної продукції 

займають зернові культури, також користуються попитом на Заході бобові та 

олійні культури, соки, сиропи та джеми. 

Варто зазначити, що для українських господарств сформувалися певні 

передумови для значного експорту органічної продукції. По-перше, чітко на 

законодавчому рівні у країні тривалий час не було закріплене маркування 

товару органічного походження, що обмежувало пізнаваність товару та, 

відповідно, внутрішній попит. По-друге, ціни на органічну продукцію в країнах 

ЄС значно вищі, аніж на аналогічний товар, що реалізується в Україні. 

По-третє, попит на дану продукцію на вітчизняному ринку є нижчим, ніж в 

європейських країнах, більшість споживачів не готові переплачувати в 

1,5-5 разів за вживання екологічно чистої та безпечної продукції. Проте, варто 
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зазначити, що успішний експорт можливий лише за умови високої якості 

сировини, яка б відповідала вимогам ринкових партнерів. 

Стосовно імпорту органічної продукції в Україну, то є виправданим ввіз 

тих продуктів, які не виробляються в країні, наприклад, органічні зелений чай, 

кава тощо. До складностей імпортування можна віднести: витрати на 

документацію, транспортування та зберігання тощо. 

Отже, експортно-імпортні відносини України у сфері органічної 

продукції є перспективним напрямком міжнародної співпраці, а також одним із 

можливих шляхів стимулювання розвитку та популяризації органічного 

сільського господарства серед українських виробників. 

 

 

2.2. Структурний розподіл операторів органічного сільського 

господарства 

 

 

Розвиток органічного сільського господарства є своєрідною противагою 

процесам інтенсифікації сільського господарства, корисність і безпечність 

продукції органічного сільського господарства є передумовою для зростання 

споживчого попиту на неї, а її виробництво є поштовхом до екологоощадливого 

ставлення до навколишнього середовища. Україна також обрала для себе шлях 

сталого розвитку, відповідно до якого органічне сільське господарство є 

альтернативою традиційному сільському господарству. Щоб зрозуміти 

особливості становлення національного ринку органічної продукції варто 

звернутися до питання структурного розподілу операторів органічного 

сільського господарства.  

Дослідженню структурного розподілу операторів органічного сільського 

господарства в Україні присвячено небагато праць, зокрема таких вчених як: 

Н. Прокопчук [111-113], Т. Зігг [111-113], Ю. Власюк [111-113], Ю. Завадська 
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[64], О. Яценко [167] та інші, здебільшого даною проблематикою займаються 

громадські організації зі сприяння розвитку даного сектора економіки. Також 

висвітлення цієї проблематики є мало дослідженим явищем у зв’язку з 

відсутністю даних офіційної державної статистики щодо органічного сільського 

господарства, тож потребує більш глибокого вивчення. 

Структура органічного сільського господарства багато в чому залежить 

від світових тенденцій розвитку у даній сфері. Для вітчизняного ринку 

продукції органічного сільського господарства рушійним чинником є мотивація 

вітчизняних операторів освоювати нові сегменти ринку, орієнтація їх на 

європейські стандарти та врахування внутрішнього та іноземного споживчих 

попитів при формуванні власної асортиментної політики. Крім цього, 

популяризація органічної продукції на вітчизняному ринку є рушієм для 

поступового формування збалансованості попиту і пропозиції на ринку. 

Оператор органічного сільського господарства може бути визначений як 

фізична чи юридична особа, незалежно від форми власності, організаційно-

правової форми господарювання, яка згідно із законодавством України займається 

виробництвом, переробкою, зберіганням та реалізацією органічної продукції. 

Нами був проведений структурний розподіл вітчизняних операторів 

органічного сільського господарства за такими диференційними рисами: за 

територіальною ознакою; за організаційно-правовими формами 

господарювання; за сферою діяльності; за сертифікаційними органами, які 

функціонують в Україні і з якими співпрацює оператор; за стандартами 

сертифікації та за статусом сертифікації. 

Інформаційну базу становили дані, одержані у рамках Швейцарсько-

українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» (2012-2016). Так, 

станом на 31 грудня 2013 року в Україні налічувалося 208 органічних 

операторів, серед яких – 127 виробників та 81 інших операторів [112; 113]. Їх 

розподіл за областями України подано у таблиці 2.8. Треба зазначити, що 
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частина операторів не дає дозволу на публікацію даних про них, що ускладнює 

проведення дослідження. 

Таблиця 2.8 

Оператори органічного сільського господарства України  

(станом на 31.12.2013 р.) 

№ 

 

Області Кількість 

виробників 

Кількість операторів органічного 

сільського господарства в області  
(у тому числі і виробників) 

1. Вінницька 7 11 

2. Волинська 2 6 

3. Дніпропетровська 3 6 

4. Донецька 2 3 

5. Житомирська 8 9 

6. Закарпатська 8 12 

7. Запорізька 3 8 

8. Івано-Франківська 0 1 

9. Київська 16 35 

10. Кіровоградська 4 4 

11. Луганська 0 0 

12. Львівська 6 11 

13. Миколаївська 4 4 

14. Одеська 4 13 

15. Полтавська 4 5 

16. Рівненська 2 6 

17. Сумська 0 1 

18. Тернопільська 3 3 

19. Харківська 9 10 

20. Херсонська 19 25 

21. Хмельницька 2 2 

22. Черкаська 1 3 

23. Чернігівська 7 8 

24. Чернівецька 1 2 

25. АР Крим 12 20 

 Всього 127 208 

Примітка. Побудовано автором за даними [113]. 

Отже, найбільша концентрація операторів органічного сільського 

господарства наявна у Київській області – 35 (16,82 % від загальної сукупності 

по Україні). Також до регіонів-лідерів, де сфокусована достатньо велика 

кількість операторів органічного виробництва, належать: Херсонська – 
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25 (12,01 %), Одеська – 13 (6,25 %), Закарпатська – 12 (5,8 %), Львівська – 

11 (5,29 %) та Вінницька області – 11 (5,29 %), а також АР Крим – 20 (9,62 %).  

Майже для половини областей України кількість операторів органічного 

сільського господарства є зовсім незначною і коливається в межах від одного до 

п’яти, до них належать: Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, 

Хмельницька, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Донецька та 

Миколаївська. А на Луганщині взагалі відсутні оператори органічного сільського 

господарства, хоча для даного регіону існують чималі закладені природні 

перспективи для успішного розвитку органічного сільського господарства, адже 

там розташовані агрозони, придатні для вирощування даної продукції. 

У числі операторів органічного сільського господарства найбільшу частку 

становлять саме виробники органічної продукції, територіальний розподіл яких 

близький до розподілу операторів органічного сільського господарства у 

цілому. Так, найбільша частка виробників органічної продукції зосереджена у 

Херсонській – 19 (14,96 % від загальної сукупності даних суб’єктів 

господарювання) та у Київській областях – 16 (12,6 %). 

Варто також розглянути розподіл операторів органічного сільського 

господарства за організаційно-правовими формами господарювання (рис. 2.8). 

57,10%

10,30%

23,60%

4,50%
4,50%

Господарські товариства

Фізичні особи-підприємці

Приватні підприємства

Особисті селянські 
господарства

Інші

 
Рис. 2.8. Структура операторів органічного сільського господарства 

за організаційно-правовими формами господарювання 

Примітка. Побудовано автором на основі даних [112; 113]. 
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Отже, левова частка належить господарським товариствам (57,10 %); 

23,60 % – приватним підприємствам, у складі яких фермерські господарства 

займають понад половину (56,76 %). 

У таблиці 2.9 подано територіальний розподіл виробників органічного 

сільського господарства за основними галузями сільськогосподарського 

виробництва.  

Таблиця 2.9 

Територіальний розподіл виробників органічного сільського 

господарства за основними галузями сільськогосподарського виробництва 

(станом на 01.01.2014р.) 
Області 

К
іл
ьк
іс
ть

 в
и
р
об
н
и
к
ів

 

 

Рослинництво Тваринництво 

Зе
р
н
ов
і к
ул
ьт
ур
и

 

Б
об
ов
і к
ул
ьт
ур
и

 

О
в
оч
і 

Ф
р
ук
ти
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яг
од
и

  

Технічні культури 

Д
и
к
ор
ос
и

 

С
в
и
н
ар
ст
в
о 

С
к
от
ар
ст
в
о 

В
ів
ч
ар
ст
в
о 

П
та
хі
в
н
и
ц
тв
о 

Б
дж

іл
ьн
и
ц
тв
о 

В
ол
ок
н
и
ст
і 

О
л
ій
н
і 

Ц
ук
р
и
ст
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Вінницька 7 + + + + +   +  +  +  
Волинська 2 +       +      

Дніпропетровська 3 +             
Донецька 2   + +  +        

Житомирська 8 + + +       + + + + 
Закарпатська 8   + +    +     + 
Запорізька 3        +      

Івано-Франківська 0              
Київська 16  + + +  + + + + +  +  

Кіровоградська 4  +        +    
Луганська 0              
Львівська 6 + + +   +  +      

Миколаївська 4  +  +          
Одеська 4   + +  +       + 
Полтавська 4 +             
Рівненська 2 + + +   +  +      
Сумська 0              

Тернопільська 3 +  +       +    
Харківська 9 + + +         +  
Херсонська 19 + +    +        
Хмельницька 2        +      
Черкаська 1 +             
Чернігівська 7 + + +       +   + 
Чернівецька 1        +      
АР Крим 12 +   +    +     + 
Всього 127  
Примітка. Побудовано автором за даними [112; 113]. 
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Розглядаючи структуру ринку у розрізі виробництва різних органічних 

продуктів, бачимо, що найбільш розвиненими є ринки органічних зернових, 

бобових та олійних культур, які є основними експортними товарними групами, 

що реалізуються переважно на європейському ринку. 

Попит на найбільш популярні групи продуктів в іноземних державах 

визначає формування асортиментної політики для операторів органічного 

сільського господарства в Україні, адже до 70% виробленої органічної 

продукції спрямовується на експорт [124, с. 45], і лише близько 30 % 

споживається на внутрішньому ринку. Варто суб’єктам господарювання даного 

ринку зосередити уваги і на вітчизняних споживачах, адже попит у країні на 

органічну продукцію зростає, проте є ще суттєві перешкоди, зокрема, 

незначний асортимент представленої продукції, недостатньо розгалужені 

канали збуту, низький рівень поінформованості та обізнаності населення з 

даного питання тощо. 

Варто зазначити, що у структурі експорту переважає сировинна 

продукція рослинництва. Подальші перспективи для вітчизняних виробників у 

галузі рослинництва зосереджені у виробництві овочів і фруктів, адже ці ринки 

активно розвиваються [99, с. 124]. Частка ж продукції тваринництва досить 

незначна і причиною цьому є неузгоджені технічні регламенти і стандарти, які 

не дозволяють вітчизняній сільськогосподарській продукції конкурувати за 

рахунок якості на європейському ринку. Міністерством аграрної політики та 

продовольства України ведеться відповідна робота для тваринницької групи у 

контексті узгодження всіх параметрів, що дозволить здійснювати експорт 

продукції переробки, експорт живою вагою із відповідним якісним 

підтвердженням [118], що варто оцінювати позитивно. 

Органічне тваринництво в Україні представлено ВРХ, свинями, вівцями, 

козами та птицею. Найбільш динамічно розвивається виробництво органічного 

молока ВРХ з подальшою переробкою сировини для виготовлення молочних 
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продуктів. Перспективним в Україні вважається напрямок органічного 

птахівництва (кури, качки, гуси) [111]. 

Розподіл операторів органічного сільського господарства в Україні можна 

провести і за сферою діяльності, якою вони займаються. Так, у сертифікаті, 

який видається контролюючим органом, у частини суб’єктів господарювання 

зазначено один вид сертифікованої діяльності, а у інших – два і більше. 

Остання група значно переважає за чисельністю, адже один і той же оператор 

може займатися вирощуванням органічної продукції, її переробкою, а потім і 

безпосередньо продажем на вітчизняному ринку чи здійснювати експортно-

імпортні операції тощо. Основними видами сертифікованої діяльності є: 

рослинництво (у т. ч. дикороси), тваринництво (у т. ч. бджільництво), 

переробка, торгівля, експорт та імпорт тощо. 

Цікавий також структурний розподіл операторів органічного сільського 

господарства відповідно до акредитованих сертифікаційних органів, що 

працюють в Україні. Умовно їх можна поділити на дві групи за ознакою 

включення до офіційного Переліку, затвердженого Комісією Європейського 

Союзу (Постанова (ЄС) № 1235/2008 від 08 грудня 2008 р., оновлено 01 липня 

2013 р.) та відсутністю у цьому переліку сертифікаційних органів (табл. 2.10). 

Так, відповідно до першої групи на вітчизняному органічному ринку 

представлені 14 іноземних сертифікаційних органів з таких країн як Австрія, 

Італія, Нідерланди, Німеччина, Туреччина, Франція та Швейцарія, а також один 

і єдиний на сьогодні український сертифікаційний орган – ТОВ «Органік 

стандарт», який визнаний у Європейському Союзі та Швейцарії. До другої 

групи належить сертифікаційний орган – Biokontroll Hungаria Inspection and 

Certification Notprofit LTD (Угорщина). У таблиці 2.10 представлений розподіл 

за сертифікаційними органам тільки для 170 вітчизняних операторів 

органічного сільського господарства, у зв’язку з відсутністю відповідної 

офіційної статистичної інформації для України в цілому з даного питання. Всі 

дані, які використовувалися, взяті з переліків операторів органічного сільського 
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господарства, доступних на сайтах сертифікаційних органів, та з Органік 

Бізнес-довідника України (випуски 1- 2) [112; 113].  

Таблиця 2.10 

Структурний розподіл операторів органічного сільського господарства 

відповідно до органу сертифікації, які функціонують в Україні 

№ 

 

Назва сертифікаційного 

органу 

Країна 

реєстрації 
органу 

Код 

сертифікат-

ційного 

органу 

Напрямок 

сертифікації 
Кількість 

операторів 

A B C D E F 

 Згідно офіційного Переліку, затвердженого Комісією Європейського Союзу (Постанова (ЄС) 
№ 1235/2008 від 08 грудня 2008 р., оновлено 01 липня 2013 р.) 

1. Organic Standard  Україна UA-BIO-108 + + - + - - 95 

2. Institute for Marketecology 
(IMO)  

Швейцарія UA-BIO-143 + + - + - + 15 

3. Ecocert SA Франція UA-BIO-154 + - - - - - 0 

4. Austria Bio Garantie GmbH Австрія UA-BIO-131 + + - - + + 3 

5. SGS Austria Controll-
Co.GmbH 

Австрія UA-BIO-159 + - - + - - 1 

6. Control Union Certifications Нідерланди UA-BIO-149 + - - + - - 2 

7. Ekolojik Tarim Kontrol 
Organizasyonu 

Туреччина UA-BIO-109 + - - + - - 34 

8. CERES Certification of 
Environmental Standards 
GmbH 

Німеччина UA-BIO-140 + + - + - - 2 

9. Abcert AG Німеччина UA-BIO-137 + - - + - - 8 

10. Lacon GmbH Німеччина UA-BIO-134 + - - - - - 0 

11. QC&I GmbH Німеччина UA-BIO-153 + - - + - - 0 

12. BCS Oko-Garantie GmbH Німеччина UA-BIO-141 + - - + + - 0 

13. Bioagricert S.r.l. Італія UA-BIO-132 + - - + - - 0 

14. Іstituto Certificazione Etica e 
Ambientale (ICEA) 

Італія UA-BIO-115 + - - + - - 1 

15. Suolo e Salute srl Італія UA-BIO-150 + - - - - - 2 

 Не включені до офіційного Переліку, затвердженого Комісією Європейського Союзу 
(Постанова (ЄС) № 1235/2008 від 08 грудня 2008 р., оновлено 01 липня 2013 р.) 

16. Biokontroll Hungȧria Inspection 
and Certification NotprofitLTD. 

Угорщина HU-ÖKO-01 + - - - - - 7 

 Разом  170 

Примітки: 
1. Побудовано автором за даними [113]. 
2. Напрями сертифікації:  
А - Продукти рослинництва, що не піддавалися переробці; 
В - Живі тварини або продукти тваринництва, що не піддавалися переробці; 
С - Продукти аквакультури та водорості; 
D - Продукти переробки с/г походження для споживання в якості продуктів харчування;  
Е - Продукти переробки с/г походження для використання в якості кормів; 
F – Посадковий матеріал та насіння. 
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Саме доступна інформація про діяльність 170 операторів органічного 

сільського господарства була покладена в основу даного дослідження. 

Отже, левову частку сертифікації вітчизняних операторів органічного 

сільського господарства здійснює український сертифікаційний орган – 

ТОВ «Органік стандарт», друге місце відповідно посідає Ekolojik Tarim Kontrol 

Organizasyonu – ETKO (Туреччина). Логічним пояснення тому, що відповідні 

сертифікаційні органи є лідерами на органічному ринку України, є те, що згідно 

додатку IV до Постанови № 1627/2011 від 6 грудня 2011 року [171, с.14-15] 

саме ці дві компанії офіційно були визнані Європейським Союзом та увійшли 

до офіційного переліку контролюючих органів, які здійснюють свою діяльність 

поза межами ЄС. 

Це дало можливість ТОВ «Органік стандарт» та Ekolojik Tarim Kontrol 

Organizasyonu (ETKO) фактично монополізувати ринок з надання послуг 

сертифікації органічної продукції для виробників, які займаються її експортом 

до Європи. Адже за новою схемою, викладеною у Постанові № 1627/2011 від 6 

грудня 2011 року про внесення поправок до Регламенту (EC) № 1235/2008, що 

встановлює докладні правила для реалізації Постанови Ради (ЄС) № 834/2007 

щодо домовленостей для імпорту органічних продуктів з третіх країн [171], 

продукція, сертифікована контролюючим органом з даного переліку, може 

експортуватися в країни Європи без отримання імпортного дозволу. Така 

процедура, по-перше, значною мірою стимулює експортну діяльність 

виробників органічної продукції, по-друге, має на меті підвищення рівня довіри 

з боку споживача до якості продуктів, сертифікованих зазначеними 

контролюючими органами. 

Для клієнтів інших сертифікаційних компаній, які діяли у досліджуваний 

період на території України, процедура експорту органічної продукції до країн 

ЄС з третіх країн відрізнялася на законодавчому рівні. Так, підприємство 

повинно бути сертифіковане контролюючим органом, який має міжнародну 

акредитацію відповідно до стандарту органічного виробництва, що визнаний 
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Європейською комісією як рівнозначний стандарту ЄС. Після підписання 

контракту імпортер повинен отримати імпортний дозвіл у державних органах 

своєї країни, на які покладені ці функції. Офіційно цей процес займає до 4-х 

тижнів, хоча на практиці може сягати і 2-х місяців. Кожна партія органічних 

продуктів, що відправляється, супроводжується експортним сертифікатом, який 

видається контролюючим органом експортера і дозволяє розмитнювати 

продукцію як органічну [62].  

Отже, можна припустити, що для вітчизняних операторів органічного 

сільського господарства рішення про співпрацю з конкретними 

сертифікаційними компаніями було продиктоване можливістю використання 

спрощеного режиму експорту продукції до країн Європейського Союзу. 

Крім диференціювання операторів органічного сільського господарства за 

сертифікаційними органами, не менш важливим є їх поділ відповідно до 

стандартів, якими сертифікована їхня діяльність. В Україні найбільшою 

популярністю користуються сертифікація за Стандартом, рівнозначним 

Постановам Ради (ЄС) 834 / 2007 та Комісії (ЄС) 889/2008, відповідно до якої 

сертифікована діяльність понад 90 % вітчизняних органічних операторів. Разом 

із європейською сертифікацією велика частка суб’єктів господарювання ринку 

органічної продукції (30 %) додатково використовують ще Національну 

органічну програма Міністерства сільського господарства США (American 

USDA National Organic Program – NOP) та швейцарські органічні правила 

(Swiss Organic Regulation) – близько 4% [112; 113].  

Варто зауважити, що відповідно до Закону України «Про виробництво та 

обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» від 3 вересня 

2013 року № 425-VII [2], не всі діючі оператори органічного ринку мають право 

маркувати продукцію державним логотипом встановленого зразка, який 

складається з напису «органічний продукт» та відповідного графічного 

зображення. У зазначеному Законі України у статті 29 «Загальні вимоги до 

маркування органічної продукції (сировини)» регламентовано, що 
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використання державного логотипа встановленого зразка та маркування 

органічної продукції (сировини) здійснюються за наявності відповідного 

сертифіката. Маркування продукції, яка перебуває на стадії перехідного 

періоду до органічного виробництва, здійснюється з використанням 

державного логотипа «продукт на стадії переходу до органічного 

виробництва». 

Відповідно до цієї диференційної ознаки 140 українських операторів 

органічного сільського господарства (82,35 % від розглянутої вибірки) 

відповідно до статусу сертифікації маркують свою продукцію як «органічний 

продукт», 11 операторів (6,47 %) – «продукт на стадії переходу до органічного 

виробництва». А у 19 операторів органічного сільського господарства (11,18 %) 

продукція не відповідає жодним з вимог до запропонованого маркування у 

Законі України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 

продукції та сировини» та немає належного статусу і повинна маркуватися 

згідно чинного законодавства як звичайна традиційна продукція, оскільки у цих 

суб’єктів господарювання на даному етапі лише перший рік сертифікації. 

Отже, відповідно до проведеного структурного розподілу операторів 

органічного сільського господарства можна 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. 
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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 %, 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. 

Відповідно до зроблених нами узагальнень пропонуємо такі напрямки 

розвитку для операторів ринку продукції органічного сільського господарства:   

1. Активізувати розвиток органічного сільського господарства у тих 

регіонах України, де вони слабо представлені або відсутні взагалі – в Івано-

Франківській, Луганській, Сумській, а також у Черкаській та Чернівецькій 

областях. 

2. Забезпечити зростання рівня поінформованості індивідуалізованих 

товаровиробників (фермерські господарства та особисті селянські 

господарства) у перевагах спеціалізації виробництва, зокрема органічної 

продукції, адже у масовому виробництві їм важко конкурувати з великими 

господарствами, тому вони можуть шукати свою нішу виробництва. 

3. Розробити державну програму сприяння збалансованому виробництву 

різних видів органічної продукції, зокрема в частині активізації продукції 

тваринництва.  

4. Операторам органічного сільського господарства, а також відповідним 

державним органам та органам сертифікації доцільно докласти зусиль для 
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зростання рівня поінформованості населення в перевагах споживання 

органічної продукції. 

 

 

2.3. Маркетингова діяльність у системі товаропросування продукції 

органічного сільського господарства до споживачів 

 

 

Однією із важливих умов розвитку вітчизняного органічного сільського 

господарства є формування сталих і надійних маркетингових джерел збуту 

такої продукції. 

Дослідженню теоретико-методологічних основ розвитку маркетингу на 

ринку органічної продукції, використанню маркетингових методів та 

інструментів з метою формування внутрішнього попиту на органічну 

продукцію приділено увагу у працях вчених Т. Боровик [35; 129], О. Дудар та 

Т. Дудар [59; 60], Т. Зайчук [66], С. Кучеренко [98], В. Писаренко [128; 129] 

О. Рудницької [136; 137] та ін. Проте, залишаються проблемними і недостатньо 

висвітленими питання, які пов’язані з визначенням основних каналів збуту 

вітчизняної продукції органічного сільського господарства та впровадженням 

конкретних стратегій для суб’єктів агропродовольчої системи на ринку 

органічних продуктів (буде розглянуто у розділі 3). 

Як показує світова практика, основні маркетингові канали продажу 

органічних продуктів харчування – це прямі продажі від виробника до 

споживача через ринки або магазини, які належать виробникові; спеціалізовані 

магазини та, починаючи з 1980-х років – супермаркети. Так, Німеччина і 

Нідерланди є прикладами країн, де переважає збут через спеціалізовані 

магазини, в той час як у скандинавських країнах і в Австрії супермаркети є 

домінуючим каналом продажів [201, с. 2]. На думку В. Писаренка та 

Т. Боровик, у тих країнах, де домінують супермаркети, ринок органічної 
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продукції розвивається швидше і там наявний більший обсяг продажу 

[129, с. 37]. Водночас, у більшості країн продукція органічного сільського 

господарства продається з поєднанням всіх трьох каналів. 

З іноземного досвіду реалізації органічної продукції у роздрібній торгівлі 

випливає, що вибір каналів збуту залежить від рівня розвитку даного сегменту 

ринку. Для ринків, що розвиваються, більшість продажів здійснюються через 

спеціалізовані магазини органічної продукції. Пізніше, коли ринок дозріває, 

частка супермаркетів у загальній сукупності точок продажу зростає і досягає 

подекуди 60 %. Звичайно є відносно невелика кількість супермаркетів, які 

домінують на ринку кожної країни [169, с. 19]. У Європі основними мережами 

супермаркетів, у яких можна придбати органічну продукцію, є Ahold, Billa, 

Carrefour, Coop і Tesco тощо (додаток М). 

Розподіл каналів збуту органічної продукції в європейських країнах 

наведено в табл. 2.11. Левову частку серед каналів збуту органічної продукції 

займає роздрібна торгівля, яка переважає на ринку представлених країн, 

винятком є Нідерланди та Німеччина. Користуються найбільшою популярністю 

прямі шляхи товаропросування у Франції (23 %) та Бельгії (20 %). 

Спеціалізовані магазини широко розповсюджені у Нідерландах, Німеччині, 

Бельгії та Франції.  

Таблиця 2.11 

Розподіл каналів збуту органічної продукції в деяких країнах Європи, %  

Країна 
Роздрібна 

торгівля 

Прямі продажі, 
ринки 

Спеціалізовані магазини Інші 

Австрія 72 15 8 5 

Бельгія 41 20 37 2 

Данія 89 7 4 – 

Фінляндія 90 9 1 – 

Франція 42 23 28 7 

Німеччина 33 17 38 12 

Італія 60 33 7 

Нідерланди 44 7 49 – 

Швеція 91 7 – 2 

Швейцарія 75 5 16 4 

Великобританія 80 9 11 – 

Примітка. Систематизовано автором за даними [196]. 
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Кожен із каналів збуту має свої характерні риси, всі ці фактори виробник 

обов’язково має прийняти до уваги при здійсненні своєї маркетингової 

діяльності. Так, віддають перевагу спеціалізованим магазинам при покупці 

продукції органічного сільського господарства споживачі, які більше 

піддаються факторам емоційного впливу. Для них важливим є приємна 

атмосфера, тісна взаємодія з персоналом, одержання консультацій та порад. За 

такий сервіс вони згодні платити за вищими цінами і отримати ширший 

асортимент продукції. 

Органічні ресторани – одні з перших клієнтів виробників органічної 

продукції і на початкових стадіях розвитку цього агропродовольчого ринку 

використання такого каналу збуту було гарною рекламою [169, с. 21]. В Україні 

також поступово набувають популярності ресторани, кафе, які пропонують в 

меню органічні страви та напої. Серед найвідоміших можна назвати такі: кафе 

«Органік Дім» та «Ilive» (м. Київ), «Maison Blanche» (Київська область), 

ресторани «Bigoli» (м. Київ) та «Франко» (м. Івано-Франківськ) тощо.  

Прямий канал продаж органічної продукції має звичайно своїх 

прихильників, адже відбувається тісний контакт виробника зі споживачем, ціни 

без посередницьких націнок, проте відсутній широкий асортимент органічної 

продукції, яку може запропонувати один виробник. Існує сегмент покупців, які 

схильні здійснювати покупки на ринках, мотивацією для них є свіжість 

продуктів сільськогосподарського призначення, а недоліком у цьому випадку 

буде сезонність продукції [169; 196].  

Виокремимо характерні риси найтиповіших каналів збуту продукції 

органічного сільського господарства (табл. 2.12).  

На нашу думку, для українських органічних трейдерів або ж оптовиків 

найбільш прийнятними каналами збуту є кооперативи для продажу продукції 

органічного сільського господарства, супермаркети та експортні канали. Для 

вітчизняних виробників-початківців, які тільки вийшли на ринок та(або) 

працюють на регіонального споживача, варто представляти свою продукцію в 
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магазинах, які належать виробникові, здійснювати продаж представникам 

оптової торгівлі та переробним підприємствам і проводити прямі поставки у 

спеціалізовані магазини. 

Таблиця 2.12 

Характерні риси найтиповіших каналів збуту продукції органічного 

сільського господарства  

 

Канал збуту 

Характеристика 

обсяг збуту 

знання 

предмета 

збуту 

рівень охоплення ринку 

1. Прямий продаж індивідуальним  
споживачам через: 

- магазини, які належать виробникові;  
невеликий 
або середній 

високі 

регіональний 

- продаж за телефоном (телемаркетинг);  невеликий здебільшого регіональний 
- через Інтернет-магазини виробника середній національний 
2. Збутові кооперативи для продажу 
органічної продукції під спільною 
маркою 

високий 
регіональний, 

міжрегіональний, 
національний 

3. Експорт 
переважно 
залежить  

від замовлень 
міжнаціональний 

4. Продаж представникам оптової 
торгівлі 

великий достатні 
регіональний, 

міжрегіональний, 
національний 

5. Прямі поставки в спеціалізовані 
магазини та ресторани 

невеликі високі здебільшого регіональний 

6. Продаж переробним підприємствам 
залежно від 
замовлень 

достатні регіональний, 
міжрегіональний, 
національний 7. Супермаркети великий задовільні 

Примітка. Розроблено автором на основі власних досліджень.  
 
Враховуючи українські реалії розвитку ринку органічних продуктів, 

варто зауважити, що досить перспективним є продаж органічної продукції 

через інтернет-крамниці. Адже з досвіду країн, де даний сегмент економіки уже 

сформувався, понад 12% усіх потенційних споживачів органіки готові її 

купувати з доставкою додому [153, с. 133]. Як зазначає В. Писаренко, 

створення інтернет-ринку сприяє спрощенню покупки органічної 

сільськогосподарської продукції, а доступність до оперативної інформації про її 

наявність стимулює її придбання [128]. Відповідний канал збуту відкриває нові 

конкурентні можливості для виробників, які не повинні орієнтуватися лише на 
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регіонального споживача, зокрема, як і для покупця зникає потреба купувати 

органічні продукти лише у місцевих продавців. 

При аналізі потенційних каналів збуту органічної продукції (рис. 2.9) 

виробник має враховувати вплив мотиваційних факторів на споживача при 

здійснені ним процесу купівлі. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Деякі мотиваційні фактори здійснення процесу купівлі 
продукції органічного сільського господарства у різних точках продажу 

Примітка. Розроблено автором на основі власних досліджень. 
 

Отже, враховуючи характеристику різних каналів збуту та мотиваційні 

фактори здійснення процесу купівлі продукції органічного сільського 

господарства потенційними споживачами, виокремимо переваги та недоліки 

розглянутих шляхів продажу даних продуктів ( табл. 2.13). 

Інтернет 
магазини 

Невеличкі 
магазини 

Спеціалі-
зовані 
магазини 

Від 
виробника 

Ринок Супер-

маркети 

Тісний 
контакт із 
персоналом 

Контакт 
із вироб-

ником 

Продукт 
високої 
якості 

Приємна 
атмо-

сфера 

Можливість 
великого 

вибору 

Зручне 
розта-
шування 

Свіжі 
продукти 

Збере-
ження 
часу 

Задоволення від покупки 

Можливість 
отримання 
поради/ 
інформації 

Відчуття довіри 

Добре самопочуття 
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Таблиця 2.13 

Переваги та недоліки від використання різних каналів збуту  

продукції органічного сільського господарства 

Канал збуту Переваги Недоліки 

1. Прямий продаж  
індивідуальним  
споживачам через: 

 
 

 
- магазини, які 
належать 
виробникові;  

Зберігається контроль над продажем товару. 
Тісний зв’язок споживача з виробником 
(продавцем). 
Ціни на продукцію з найменшими націнками ("ціни 
від виробника"). 

Кількість споживачів невелика. 
Охоплення ринку на регіональному рівні. 

- продаж за 
телефоном 
(телемаркетинг);  

Зберігається контроль над продажем товару. Тісний 
зв’язок споживача з виробником (продавцем). 
Ціни на продукцію з найменшими націнками.  
Нижчі витрати на здійснення продажу і збуту. 

Кількість споживачів невелика. 
Віртуальність контакту з реальними 
товарами 

- через Інтернет-
магазини 
виробника. 

Зберігається контроль над продажем товару. 
Ціни на продукцію з найменшими націнками. 
Нижчі витрати на здійснення продажу і збуту 

Не всі споживачі мають доступ до 
Інтернету. Віртуальність контакту з 
реальними товарами. 
Недовіра споживачів до придбання 
продукції через електронні канали збуту 

2. Збутові 
кооперативи для 
продажу 
органічної 
продукції під 
спільною маркою 

Значні можливості розвитку та розширення 
діяльності підприємств завдяки об’єднанню 
досвіду, знань та навичок всіх учасників 
кооперативу. 
Можливість швидшого виходу на ринок. 
Охоплення більшого сегменту ринку, збільшення 
кількості потенційних споживачів 

Можливе нерівномірне забезпечення 
інтересів усіх учасників. 

3. Експорт 

Нові ринки збуту. 
Вища обізнаність споживачів про органічні 
продукти. 
У більшості випадків вищий попит на органічну 
продукцію. 

Ймовірність проходження додаткової 
сертифікації продукції. 
Чутливість до коливань валютних курсів. 
Висока конкуренція. Можливість існування 
зарубіжних протекціоністських заходів. 

4. Продаж 
представникам 
оптової торгівлі 

Розширення ринків збуту. 
Збільшення обсягів продажу. 

Зниження контролю над збутом. 
Послаблюється контакт виробника зі 
споживачем. 

5. Прямі поставки 
до спеціалізованих 
магазинів і 
ресторанів 

Додатковий канал збуту. 
Відомий потенційний споживач (орієнтація на 
конкретного покупця). Тісний зв’язок споживача з 
персоналом (можливість отримати консультацію). 
Можливість дегустувати продукцію. 
Високий рівень довіри споживачів до таких 
закладів. 

Проблематичність у появі нових 
споживачів. 
Практично відсутні спонтанні покупки з 
цікавості. 
 

6. Продаж 
переробним 
підприємствам 

Додатковий канал збуту. 
Відсутність зв’язку споживача з 
виробником. 

7. Супермаркети 

Можливість представлення широкого асортименту 
власної продукції. 
Охоплення великого кола споживачів. 
 

Майже неможливо отримати консультацію 
споживачеві. Відсутність зв’язку споживача 
з виробником. 
Ймовірність купити "псевдо-органічну" 
продукцію. Органічні продукти часто 
виставлені серед звичайних, що ускладнює 
їх пошук споживачем. 

Примітка. Розроблено автором на основі власних досліджень. 
 
Отже, беручи до уваги всі переваги і недоліки притаманних кожному з 

каналів збуту, виробник може обрати оптимальні шляхи реалізації органічних 
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продуктів, враховуючи власні можливості, обсяги виробництва, віддаленість 

від споживача, сезонність та асортимент продукції тощо. 

Активізація постачання органічної продукції та органічних харчових 

продуктів товаровиробниками на агропродовольчий ринок вимагає 

впровадження відповідної стратегії розвитку органічного сільського 

господарства (розглянуто у розділі 3). 

Маркетингова діяльність у системі товаропросування продукції 

органічного сільського господарства до кінцевого покупця включає не тільки 

вибір каналу збуту та врахування різних мотиваційних чинників купівлі, а не 

менш важливим є окреслення потенційних споживачів.  

Варто зазначити, що вже минули ті часи, коли виробники могли 

дозволити собі працювати на невідомого споживача, розвиток ринкових 

відносин зобов’язав суб’єктів господарювання вивчати попит, тенденції його 

змін, фактори, які формують запити на конкретні товари. Так, в умовах, які 

склалися на ринку органічної продукції в Україні, особливо гострим постає 

питання визначення потенційних споживачів даної продукції, адже відповідні 

виробники не повною мірою сформували свій сегмент ринку і продовжують 

пошуки свого споживача. 

Дослідженню питань стосовно окреслення рис, притаманних потенційним 

споживачам органічної продукції, присвячені праці таких вітчизняних 

науковців як Ю. Воскобійник [44], Т. Зайчук [67], О. Рудиницької [136] та 

іноземних вчених: П. Хонканен, Б. Верпланкен, С. Олсен [178], Л. Іда, Ф. Мадо, 

П. Пауліна [179], Б. Маккарті [185] та ін., але досі залишаються ряд 

невирішених проблем, які потребують додаткового розгляду, зокрема, 

окреслення потенційного споживача органічної продукції в Україні та 

виявлення взаємозв’язку між мотивацією конкретної людини здійснити 

покупку продукції органічного сільського господарства та комплексом обраних 

нами факторів впливу на це рішення. 
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На основі даних, одержаних у результаті проведеного нами анкетного 

опитування, виокремлено потенційних покупців органічної продукції серед 

великої кількості споживачів. Маркетингове дослідження проводилося з 

вересня 2013 року по жовтень 2013 року. За цей період у анкетуванні взяли 

участь 482 респондента, які досягли повноліття та репрезентували різні верстви 

населення за обраними нами диференційними ознаками. 

Анкета містила 3 блоки запитань: перший блок – це загальні відомості 

про респондента; другий блок – питання, які стосувалися предмета 

дослідження; третій блок – вибір основних мотивів купівлі органічної продукції 

харчування. Зміст анкети подано у додатку Н.  

Оскільки серед існуючих різноманітних підходів до класифікації 

загальних факторів сегментації у науковій літературі відсутні єдино прийняті 

алгоритми розподілу цих факторів, то процес формування запитань анкети 

базувався на логіко-інтуїтивній основі з урахуванням загальних характеристик 

профілю респондента. У дослідженні ми взяли за основу найбільш поширенні 

принципи сегментації ринку, а саме за такими характеристиками як: 

1) демографічні (стать, вік, сімейний стан);  

2) географічні (тип населеного пункту);  

3) соціально-економічні (рівень доходу, рівень освіти);  

4)споживчі мотиви (знання, досвід, періодичність та пріоритетність 

споживання органічної продукції). 

Розподіл респондентів анкетного опитування за віком, статтю, рівнем 

освіти, сімейним станом, рівнем доходу та місцем проживання подано у 

таблиці 2.14.  

Як бачимо, частка осіб, які купують (або купили хоча би один раз) 

органічну продукцію складає 31,33 % від загальної кількості опитаних 

респондентів.  

Згідно із розподілом респондентів за різними диференційними ознаками, 

можна припустити, що перевагу органічним продуктам надаватимуть жінки, 
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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.  

Таблиця 2.14 

Розподіл респондентів анкетного опитування  

за різними диференційними ознаками 
Змінна Кількість тих, 

хто купує 
органічні 
продукти 

(n. = 151) 

% до 

n. = 151 

% до 

загальної 
кількості 
опитаних 

(n. = 482) 

Кількість тих, 

хто не купує 
органічні 
продукти  

(n. = 331) 

% до 

загальної 
кількості 
опитаних 

(n. = 482) 

Разом 

 

1. Стать   

Чоловіки 48 31,8 9,96 170 35,27 218 

жінки 103 68,2 21,37 161 33,4 264 

2. Вік   

≤ 20 р. 20 13,2 4,15 43 8,92 63 

20-30 років 45 29,8 9,34 77 15,98 122 

30-40 42 27,8 8,71 58 12,03 100 

40-50 34 22,5 7,05 38 7,88 72 

50-60 6 4 1,24 72 14,94 78 

> 60р. 4 2,7 0,84 43 8,92 47 

3. Рівень освіти   

Середня 11 7,3 2,28 83 17,22 94 

Середня спеціальна 23 15,2 4,77 108 22,41 131 

Незакінчена вища 29 19,2 6,02 70 14,52 99 

Вища 88 58,3 18,26 70 14,52 158 

4. Сімейний стан   

Одружений / одружена 101 66,9 20,95 133 27,60 234 

Неодружений / 
неодружена 

50 33,1 10,37 198 41,08 248 

5. Місячний рівень доходів на 1 особу 

≤ 2000 грн. 2 1,3 0,41 75 15,56 77 

2000-3500 грн. 62 41,1 12,86 162 33,61 224 

3500 – 5000 грн. 66 43,7 13,70 52 10,79 118 

5000 – 7000 грн. 18 11,9 3,73 26 5,4 44 

> 7000 грн. 3 2,0 0,62 16 3,32 19 

6. Місце проживання  

Сільська місцевість 12 7,9 2,49 95 19,71 107 

Місто 139 92,1 28,84 236 48,96 375 

Примітка. Узагальнено автором на основі проведеного анкетного опитування. 

 

Другий блок питань анкети стосувався нашого предмета дослідження, 

результатом отриманих відповідей був розподіл респондентів на дві групи: тих, 
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хто купує органічні продукти і тих, хто ні (див. таблицю 2.14). Тому 

враховувалися відповіді безпосередньо 151 особи, які купують таку продукцію. 

Варто зазначити, що крім визначення частки потенційних споживачів 

органічної продукції відповідно до обраної нами вибірки опитаних осіб, був 

проведений їх поділ і за такими ознаками як: за рівнем досвіду здійснення 

покупок відповідних товарів; за їх періодичністю; за наданням переваги 

виключно цим продуктам загалом чи окремим групам на противагу традиційній 

продукції харчування (табл. 2.15). 

 Таблиця 2.15 

Розподіл споживачів, які купують органічну продукцію,  

за обраними ознаками 

Ознака Запитання та варіанти відповіді  
на нього 

Кількість 

відповідей 

% до загальної 
кількості осіб, що 

купують органічні 
продукти (n. = 151) 

Досвід "Як давно Ви купували органічні 
продукти харчування? " 

 

- менше 1 місяця;  21 13,9 
- 1-6 місяців;  47 31,1 
- менше 1 року;  32 21,2 
- більше 1 року. 51 33,8 

Періодичність "Як часто ви купуєте органічну 
продукцію? " 

 

- дуже рідко;  32 21,2 
- рідко;  59  39,1 
- часто;  43  28,4 
- дуже часто. 17  11,3 

Надання 
переваги 
органічним 
продуктам 

Чи надаєте Ви перевагу виключно 
органічним продуктам загалом чи їх 
окремим групам на противагу 
традиційній продукції харчування? 

 

- так;  65 43 
- ні. 86 57 

Примітки. Сформовано автором на основі отриманих анкетних даних. 

Отже, переважна частина тих, хто є покупцями органічної продукції, 

мають досвід її купівлі більше року (33,8 %), проте нерегулярно (39, 1 %), про 

що свідчить аналіз періодичності її придбання і лише 43 % респондентів з 

розглянутої нами вибірки надають безумовну чи часткову перевагу окремим 

групам відповідної продукції. 



 

104 

Заслуговує уваги також окреслення основних мотивів у споживачів при 

купівлі продукції органічного сільського господарства. Кожен з респондентів 

міг обрати 3 відповіді з запропонованих нами варіантів. Так, згідно третього 

блоку запитань в анкеті нами визначено головні спонукальні чинники, якими 

керуються опитані при покупці даної продукції (табл. 2.16).  

Таблиця 2.16 

Основні мотиви купівлі продукції органічного сільського 

господарства 
 

Мотиви Кількість 

відповідей 

%  

1. Органічна їжа здоровіша, ніж звичайна їжа. 130 86,1 
2. Органічна їжа краща на смак, ніж звичайні харчові продукти. 95 63,2 
3. Органічні продукти харчування, як правило, сприяють захисту 
навколишнього середовища більш, ніж звичайні продукти харчування.  

110 72,8 

4. Купівля продуктів органічного сільського господарства сприяє 
отриманню доходів сільським господарствам. 

20 13,2 

5. Цікавість. 47 31,1 
6. Інші мотиви. 51 33,8 

Примітки. Сформовано автором на основі отриманих анкетних даних. 

Як засвідчують результати, висвітлені у таблиці 2.16, головними 

мотивами для споживачів при покупці продукції органічного сільського 

господарства є її корисність, екологічність та смакові якості. 

На основі зібраних даних за допомогою анкетного опитування  відповідно 

до мети нашого дослідження нами виявлено взаємозв’язок між мотивацією 

конкретної людини щодо придбання чи не придбання продукції органічного 

сільського господарства та комплексом обраних нами факторів, таких як стать, 

вік, сімейний стан, місцевість, освіта, рівень доходів та знання про органічний 

продукт. 

Для цього нами побудовано логістичну регресійну модель, яка 

призначена для вирішення завдань прогнозу значень залежної змінної, за 

умови, що ця змінна може приймати значення на інтервалі від нуля до одиниці, 

причому значення залежної змінної не можуть бути меншими (або рівними) 

нулю, або більше (чи рівними) одиниці, незалежно від значень факторів. 
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Побудова логіт-регресії актуальна при оцінці ймовірності настання тієї чи іншої 

події (у нашому випадку купівлі чи відмови від здійснення покупки органічної 

продукції). 

Використання логіт-регресії можливе і для вирішення завдань двійкового 

вибору (або завдань з бінарним відгуком). Такі завдання з'являються, коли в 

якості залежної змінної виступає факт настання даної події. Залежна змінна 

приймає значення 1, якщо дана подія сталося, і 0 – в іншому випадку.  

Формула логіт-моделі (логістичної регресії) має вигляд [50, с. 161]: 

( )
1

1 i
i i z

P F z
e

−
= =

+
                                                            (2.1) 

де 
i

P  – ймовірність настання події; 

e  – основа натурального логарифма (іноді називають числом Ейлера або 

числом Непера 2,71≈ ); 

0 1 1 2 2 ...i i i

i m m i
z x x xβ β β β ε= + + + + + ; 

i

j
x , ( )1,j n=  – значення незалежних змінних для і-го спостереження; 

i
β , ( )1,i m=  – коефіцієнти, оцінка яких є задачею бінарної логістичної регресії. 

Якщо P  набуває значення, менше 0,5, то можна припустити, що подія не 

настане; в іншому випадку передбачається настання події.  

Для оцінювання параметрів β  моделі бінарного вибору, а саме такою є 

розглянута модель логіт-регресії, використовується метод максимальної 

правдоподібності – метод оцінювання невідомих параметрів шляхом 

максимізації функції правдоподібності, який заснований на припущенні про те, 

що вся інформація щодо статистичної вибірки міститься у функції 

правдоподібності. Аналітичний вигляд даної функції такий [50]: 

( ) ( ) ( ) ( )
1

ln 1 ln 1
n

i i i i

i

L P y P y P
=

= − + − −∑                            (2.2) 

Інтерпретація коефіцієнтів логіт-моделі відрізняється від моделі лінійної 

регресії. У моделі бінарного вибору коефіцієнти показують, на скільки 
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зміниться ймовірність отримання значення z = 1 при зміні величини незалежної 

змінної на одиницю і при незмінних значеннях інших змінних. Від’ємний знак 

при коефіцієнті регресії говорить про зменшення ймовірності при збільшенні 

відповідних змінних, додатний – про збільшення. 

Оцінка адекватності побудованої моделі заснована на аналізі тестових 

характеристик і статистичній перевірці гіпотез. Так, для аналізу рівняння в 

цілому перевіряють нульову гіпотезу про значущість коефіцієнтів, що 

проводиться за допомогою відношення правдоподібності. Тут нульова гіпотеза 

формулюється так [50]: 

0 :H Q rβ =                                                                   (2.3) 

де Q – відома матриця обмежень; 

β  – вектор тестових параметрів; 

r  – вектор констант. 

Суть нульової гіпотези (2.3) полягає в тому, що коефіцієнти при всіх 

включених у модель змінних одночасно дорівнюють нулеві. Якщо нульова 

гіпотеза відхиляється, то, значить, у моделі наявні фактори, які здійснюють 

значущий вплив на ендогенну змінну. В даному випадку критичні статистики 

мають розподіл Пірсона 2χ , і перевірка нульової гіпотези проводиться так: 

обчислене значення статистики 2*χ  порівнюється з табличним значенням 

розподілу 2χ  для заданого рівня значущості (α) і при певному числу ступенів 

вільності (обсяг вибірки). Якщо обчислене значення перевищує критичне, то 

нульова гіпотеза відхиляється на користь альтернативної 

(тобто не всі коефіцієнти одночасно дорівнюють нулеві). 

Також для перевірки взаємозв’язку між досліджуваними факторами у 

логіт-регресії використовують псевдокоефіцієнт детермінації [50]: 

                                     

( )
2 1

1
2

1
p

R
L L

n

= −
−

+

,                                               (2.4) 
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де L  – функція правдоподібності в моделі без обмежень, тобто логарифмічна 

функція правдоподібності для моделі, в якій величина всіх параметрів, крім 

вільного члена, рівна нулеві; 

L  – функція правдоподібності в моделі з обмеженнями; 

n  – число спостережень. 

На основі викладених теоретичних припущень опишемо взаємозв’язок 

між мотивацією конкретної людини щодо придбання чи не придбання продукції 

органічного сільського господарства та комплексом факторів, заданих у таблиці 

2.17 за допомогою логістичної регресії. 

Таблиця 2.17 

Опис змінних, використаних у моделі 

Змінна Позначення Опис 

Мотивація Р припускається, значення, рівне 1 в разі позитивної відповіді на 
питання, і 0 в іншому випадку 

Стать Х1 1, якщо чоловік; 0, якщо жінка 

Вік Х2 1 = менше 20 років;  
2 = 20-30 років;  
3 = 30-40 років;  
4 = 40-50 років;  
5 = 50-60 років;  
6 = більше 60 років 

Сімейний 
стан 

Х3 1 = неодружений / не заміжня;  
2 = одружений / заміжня. 

Місцевість Х4 1 = село;  
2 = місто. 

Освіта Х5 1 = середня;  
2 = середня спеціальна;  
3 = незакінчена вища;  
4 = вища. 

Рівень 
доходів 

Х6 1 = менше 2000 грн.;  
2 = 2000-3500 грн.; 
3 = 3500-5000 грн.; 
4 = 5000-7000 грн.; 
5 = більше 7000 грн. 

Знання про 
органічну 
продукцію 

Х7 Відповідь на питання: "Як давно Вам відомо про органічні продукти 
харчування? " 
0 = не відомо; 
1 = менше року;  
2 = 1-3 роки;  
3 = більше 3-х років. 

Примітки. Сформовано автором на основі власних досліджень.  
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За допомогою табличного редактора MS Excel на основі даних 

таблиці 2.17 була побудована функція правдоподібності і знайдений її 

максимум за допомогою інструменту «Пошук рішення»: max 188,5L =  і функція 

правдоподібності моделі з обмеженнями max 471,8L = .  

На основі функції максимальної правдоподібності maxL  були оцінені 

параметри логіт-моделі, яка набула вигляду: 

1 2 3 4 5 6 74,37 0,34 0,43 0,83 1,18 0,54 0,51 1,29Z X X X X X X X= − − − + + + + + ,     (2.5) 

тоді 

               
1 2 3 4 5 6 74,37 0,34 0,43 0,83 1,18 0,54 0,51 1,29

1

1 X X X X X X X
P

e
+ + − − − − −

=
+ .                      

 (2.6) 

Псевдокоефіцієнт детермінації моделі (2.6) становить 2 0,54
p

R = , тобто 

ймовірність купівлі органічного товару на 54% залежить від вибраних в моделі 

факторів, що в цілому є досить хорошим показником для моделей з 

використанням логіт-регресії. 

Також модель (2.6) перевірена на адекватність за 2χ -критерієм. Так 

2* 566,64χ = , а 2 415,6
kr

χ = , тобто для побудованої моделі відхиляється нульова 

гіпотеза і приймається альтернативна гіпотеза, за якою модель адекватно 

відображає досліджуваний процес і придатна для прогнозування мотивації 

стосовно купівлі органічних товарів на майбутнє. 

На основі рівняння (2.6) робимо висновок, що прямий вплив на 

ймовірність купівлі органічних продуктів здійснюють сімейний стан, 

місцевість, освіта, рівень доходів та знання про органічну продукцію. При 

цьому чим більше значення коефіцієнтів
i

β  у рівнянні (2.6), оцінка яких є 

задачею бінарної логістичної регресії, при змінних 
i

j
x

, тим більший їх вплив на 

ймовірність настання події (
i

P  ).  

Так, ймовірність купити органічні продукти залежить від рівня знань про 

дані продукти, про їх властивості та відмінності від традиційних продуктів 
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харчування. Зокрема, люди обізнані з інформацією щодо них, віддаватимуть 

перевагу продукції органічного сільського господарства значно частіше, ніж 

необізнані. Тут чинник поінформованості відіграє найбільшу роль серед 

обраних нами факторів сегментації ринку для визначення потенційного 

споживача продукції органічного сільського господарства, адже значення 

коефіцієнта β7 становить 1,29. Ймовірність купівлі органічного продукту 

залежить і від місця проживання, вона зростає, якщо покупцем буде міський 

житель, адже здебільшого люди у сільській місцевості мають власні 

господарства, де вирощують значну частину продуктів харчування, тому 

потреба купувати продукти у них є меншою. На мотивацію щодо здійснення 

покупки також буде впливати сімейний стан, потенційними споживачами 

органічних продуктів будуть сімейні особи.  

Варто також зазначити, що із зростанням доходу зростає і рівень 

лояльності споживачів до органічної продукції, так більш 

купівельноспроможне населення частіше віддає перевагу даним продуктам. 

Очевидно, що із зростанням матеріального добробуту споживачів 

послаблюється дія цінового фактора при покупці і більша увага приділяється 

якості, безпечності, екологічності та смаковим якостям продуктів харчування. 

Значний вплив на ймовірність здійснити покупку органічних продуктів 

має і рівень освіти, цільовими споживачами будуть люди з вищою та 

незакінченою вищою освітою.  

Решта факторів (стать та вік) мають негативний вплив на ймовірність 

купівлі органічних продуктів. Так, чоловіки значно рідше купуватимуть дані 

продукти, можливим поясненням цьому є те, що процес покупки продуктів 

харчування у сім’ї здебільшого здійснюють жінки. Більш літні люди також 

рідше купуватимуть органічні продукти, ніж люди 20-50 років.  

Отже, згідно проведеного нами сегментування ринку за різними 

диференційними ознаками потенційному споживачеві притаманні такі риси 

(табл. 2.18). 
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За результатами нашого дослідження можна зробити висновки, що 

ймовірність купівлі органічних продуктів зростає або спадає залежно від 

впливу розглянутих факторів. 

Таблиця 2.18 

Характеристика потенційного споживача продукції органічного 

сільського господарства 

Ознака Ймовірність 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 

Примітки. Сформовано автором на основі проведених досліджень. 

 

Згідно із результатами анкетного опитування досвід купівлі органічної 

продукції у переважної більшості її покупців є більшим одного року, 

періодичність споживання є нерегулярною, безумовну чи часткову перевагу 

окремим групам відповідної продукції надає менше половини з розглянутої 

нами вибірки. 

Основними факторами мотивації купівлі органічних продуктів слугує 

турбота про власне здоров’я, мода на екопродукцію та кращі смакові 

властивості продукції. 

Зазначене виокремлює тип потенційного споживача органічної продукції, 

на якого можуть орієнтуватися виробники та продавці, а також визначає ті 

сфери і ніші стосовно тих споживачів, які не є на сьогодні потенційними 

споживачами і щодо яких можуть розроблятися і впроваджуватись відповідні 

стратегії з метою залучення їх на вітчизняний ринок органічної продукції. 
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Висновки до розділу 2 

 

 

1. Утвердження органічного сільського господарства в Україні є одним із 

пріоритетних стратегічних напрямів аграрного сектора економіки, враховуючи 

наявний великий потенціал, зокрема: природно-кліматичні чинники (наявні 

чотири регіони, де ґрунти ще не забруднені до небезпечних меж і придатні для 

вирощування органічної продукції); економічні (умовно дешева робоча сила, 

можливість розширення вітчизняного ринку, адже існує дисбаланс між попитом 

і пропозицією); географічні (сусідство з країнами ЄС) тощо. Проте варто 

врахувати і ряд перешкод, які стримують розвиток органічного сільського 

господарства в агропродовольчій системі України, відповідно їх згруповано у 

три великі групи: соціально-психологічні, інституційно-правові та фінансово-

економічні. 

2. Проведений нами структурний розподіл вітчизняних 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 та можливі передумови 

формування пропонованої структури розподілу для суб’єктів господарювання 

на ринку продукції органічного сільського господарства.  

3. Враховуючи іноземний досвід, одним із факторів для перспективного 

розвитку вітчизняного ринку продукції органічного сільського господарства є 

здійснення ефективної маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в 

агропродовольчій системі України, яка залежить від збалансованості розподілу 

каналів збуту. Так, при розгляді різних шляхів реалізації даної продукції у 

розвинутих європейських країнах, визначено, що левова частка належить 

роздрібній торгівлі. При цьому вибір каналу збуту залежить від рівня розвитку 
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даного сегменту ринку, враховуючи українські реалії перспективними є прямі 

продажі, реалізація через інтернет-крамниці тощо. Приділено увагу 

мотиваційним факторам здійснення купівлі органічної продукції у різних 

точках продажу. 

4. Окреслено основні характерні ознаки, притаманні різним каналам збуту 

продукції органічного сільського господарства, зокрема проведено групування 

за такими критеріями як: обсяг реалізації, знання предмета продажу та рівень 

охоплення ринку. Також зазначені переваги та недоліки від використання тих 

чи інших точок продажу. Володіння інформацією щодо властивостей, мінусів 

та плюсів різних шляхів реалізації надасть можливість виробникові приймати 

оптимальні рішення щодо здійснення своєї збутової діяльності. 

5. На основі даних, одержаних у результаті анкетного опитування 

споживачів, нами виокремлено потенційних покупців продукції органічного 

сільського господарства. 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 було 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. 

 

Результати дослідження щодо розділу 2 висвітлено у таких працях автора 

[84; 86; 91; 96; 97; 182; 183]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СИСТЕМІ 

УКРАЇНИ 

 

3.1. Обґрунтування перспективних шляхів розвитку органічного 

сільського господарства 

 

На сьогодні у світі існують чітко окреслені підходи до розуміння сутності 

виробництва органічної продукції та розроблені критерії її оцінювання. Можна 

відзначити готовність і українського суспільства до сприйняття споживної 

цінності органічної продукції та ринкової доцільності з виробництва таких 

продуктів. Відображенням зазначеного є проведений нами аналіз ринків 

продукції органічного сільського господарства (другий розділ дисертаційного 

дослідження), який дозволив зробити декілька висновків: 

1) незаповненість внутрішнього ринку органічної продукції як зі сторони 

вітчизняних, так і закордонних товаровиробників (з різних причини, у 

тому числі – обмеженим виробництвом такого виду харчових 

продуктів в Україні та недостатнім рівнем її імпортування, зокрема з 

Європи); 

2) можливість розвивати вітчизняний ринок органічної продукції на 

основі міжнародних стандартів, оскільки Україна в 2007 році стала 

членом Міжнародної федерації органічного сільськогосподарського 

руху – IFOAM (Нюрнберг, ФРН); 

3) перспективи виходу вітчизняної продукції органічного сільського 

господарства на зовнішні ринки є значними, оскільки європейський 

споживач вже давно надає перевагу саме таким харчовим продуктам, 
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які слугують основою сучасного харчового раціону значної кількості 

сімей.  

Водночас, формування українського органічного сільського господарства 

перебуває лише на початковому етапі й, відповідно, потребує соціально-

економічного обґрунтування й конкретних тактичних пропозицій. Вітчизняні 

підприємства-виробники такої продукції працюють в інформаційно 

ненасиченому просторі, розвиваються переважно на основі прийняття 

самостійних рішень з обмеженим обґрунтуванням стратегічних цілей та шляхів 

агроекологічного розвитку власної системи господарювання. Тож важливим 

завданням є розробка перспективних напрямів розвитку органічного сільського 

господарства в Україні в комплексі різноспрямованих взаємодій, авторські 

пропозиції цього відображені на схемі (рис. 3.1).  

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 продукції органічного 

сільського господарства 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 

продукції органічного сільського господарства тощо. 
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Рис. 3.1. Перспективні напрями розвитку органічного сільського господарства в Україні        
 Примітка. Розроблено автором.  115 
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З позицій розвитку вітчизняного ринку органічної продукції необхідним є 

нормативно-правове та технічне регламентування на основі розвитку 

національної системи метрології, стандартизації, сертифікації в напрямі 

відповідності органічним вимогам, екологічної чистоти продукту та адаптації її 

до аграрного виробництва. На сьогодні в Україні розвиваються засади 

технічного регулювання відповідних процесів, актуалізується значення точних 

вимірювань як основи комплексного забезпечення потреб національної 

економіки, раціонального природокористування, охорони довкілля, 

міжнародної екологічної співпраці тощо. Стандартизуються сучасні вимоги до 

якості та безпеки сільськогосподарської сировини, харчових продуктів, на 

основі яких продукція диференціюється, розробляються наукові та методичні 

засади щодо контролювання й оцінювання якості сільськогосподарської 

продукції, продукції галузей промисловості, що забезпечують аграрний сектор, 

вивчаються економічні проблеми й шляхи покращання якості.  

 Разом із цим, процеси стандартизації та сертифікації з позицій 

забезпечення технічних параметрів виробництва органічної продукції в Україні 

та оцінювання її відповідності є недосконалими. Зазначене потребує розробки 

національних стандартів на вітчизняну органічну продукцію на основі 

міжнародних вимог та системи державної сертифікації відповідної продукції. 

Пояснити зазначене можна, виходячи з декількох позицій:  

1) повільного розвитку органічного сільського господарства в Україні; 

2) невідпрацьованості системи державної реєстрації вітчизняних 

підприємств, які виготовляють органічну продукцію; 

3) неналежна поінформованість споживачів тощо.  

Так, на сьогодні певна частка органічних продуктів в Україні не має 

відповідного сертифікаційного підтвердження відповідності. Виключенням, для 

прикладу, є харчові продукти спільних підприємств або підприємств з 

іноземними інвестиціями, які працюють на основі відповідних міжнародних 

стандартів та мають можливості проведення процедури сертифікації 
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відповідності – дії третьої незалежної сторони, що належним чином 

ідентифікує продукцію на відповідність встановленим вимогам (Керівництво 

ІСО/МЕК 2, технічні регламенти тощо).  

Слід також актуалізувати процедуру практичної реалізації дії стандартів 

через ідентифікаційну експертизу органічної продукції та унеможливлення її 

фальсифікації, що дозволить проводити ототожнення відповідних об’єктів, 

розпізнавання, встановлення відповідності розпізнаваного об’єкта своєму 

образу. Існують різні види діяльності щодо визначення ступеня відповідності 

якості продукції: контроль якості, оцінка якості, експертиза якості, сертифікація 

тощо. Узагальнено дані заходи стосуються оцінювання – процедури оцінки 

відповідності системи управління якістю виробництва органічної продукції 

(сировини) вимогам. 

Нами обґрунтовано значення ідентифікаційної експертизи при визначенні 

відповідності органічної продукції (рис. 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Місце ідентифікаційної експертизи при визначенні ступеня 

відповідності органічного продукту 

Примітка. Розроблено автором.  
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У процесі ідентифікації агропродовольчих товарів виявляють 

відповідності досліджуваної продукції базовій моделі (зразку), що 

характеризується тією ж сукупністю показників або інформації про товар, що 

подається на маркуванні, в товарно-супровідних або нормативних документах. 

Як критерії ідентифікації органічного продукту слід обрати показники, що 

відповідають таким вимогам:  

1) типовість для конкретного виду харчового продукту (залежно від 

класифікаційної належності);  

2) найменування однорідної групи продукції;  

3) об’єктивність, можливість провірити результати дослідження; 

4) складність фальсифікації, яка унеможливлює підробку та підтверджує 

оригінальність продукту.  

Важливим елементом ринкового удосконалення розвитку органічного 

сільського господарства в Україні є підвищення рівня конкурентоспроможності 

відповідної продукції. Сучасний ринок органічної продукції є ринком 

конкурентних переваг та відповідних якісних пріоритетів. Успішними на ринку 

можуть бути лише ті агропродовольчі підприємства, які створюють і 

пропонують споживачеві продукт, що володіє сукупністю таких корисних 

властивостей, що суттєво відрізняють його від аналогічних пропозицій 

конкурента. Форми відмінності органічної продукції підприємства від інших 

товаровиробників можуть бути різними, зокрема:  

- якість та споживчі властивості продукції;  

- ціна;  

- імідж товаровиробника; 

- реклама та інші інформаційні показники.  

Зазначене вказує на складність практичного створення конкурентних 

переваг у процесі аграрного господарювання, насамперед у силу того, що 

вітчизняні аграрні підприємства на сьогодні недостатньо структуровані та 

слаборозвинені комунікативно.
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Разом із цим, практичних шляхів для покращення зазначеного може буде 

достатньо багато, все залежить від рівня успішності роботи конкретного 

підприємства на ринку, активності діяльності окремих структурних підрозділів, 

зокрема управлінських, комерційних, маркетингових, рівня кадрового 

потенціалу та мотиваційної зацікавленості усіх працівників у виробництві 

органічної продукції та її представленні на відповідному ринку.  

Апріорі продукція органічного сільського господарства має ринкові 

конкурентні переваги. Пріоритетність дії чинників конкурентоспроможності 

залежить від рівня соціально-економічного розвитку суспільства, стану ринків, 

на яких реалізовується продукція, в тому числі наявності органічної продукції 

іноземного товаровиробника, конкретних потреб споживачів тощо.  

Конкурентоспроможність є достатньо складною економічною категорією, 

оскільки охоплює значну кількість параметрів і показників як безпосередньо в 

системі аграрного виробництва, так і ринкового представлення продукції, тому 

важливим є її оцінювання. Як наслідок, зустрічається багато підходів до оцінки 

конкурентоспроможності як підприємства, так і продукції, процесів її 

забезпечення. Для практичного оцінювання рівня конкурентоспроможності 

органічної продукції (що доцільно робити з певною періодичністю на кожному 

агропродовольчому підприємстві), на нашу думку, слід використовувати 

використати таку етапність:  

1. Аналіз ринку і вибір найбільш конкурентоспроможної продукції-

зразка як бази для порівняння та визначення рівня 

конкурентоспроможності оцінюваної продукції. 

2. Товар-зразок повинен належати до тієї ж групи товарів, до якої 

належить досліджуваний товар, бути найбільш представницьким для 

даного ринку (тобто мати максимальне число споживчих пропозицій). 

Часто за базову продукцію пропонується приймати визначену 

маркетинговими методами ідеальну споживчу модель (ІСМ) продукції, 

тобто ту продукцію, яку бажають придбати споживачі. 
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3. Окреслення переліку порівнювальних параметрів (показників) 

конкурентоспроможності та відслідковування їх пріоритетності 

залежно від конкретної ситуації на ринку. 

4. Визначення коефіцієнта вагомості окремих показників. 

5. Розрахунок інтегрального показника відносної 

конкурентоспроможності продукції. 

Оціночна формула визначення узагальненого показника 

конкурентоспроможності органічної продукції, яку ми пропонуємо для 

вітчизняних підприємств-товаровиробників, має такий вигляд: 

К = 0,35 Кяк + 0,25 Кціна + 0,20 Креал + 0,10 Крекл + 0,10 Кімідж, (3.1) 

де Кяк; Кціна; Креал; Крекл, Кімідж, – значення одиничних показників 

конкурентоспроможності оцінюваної продукції: якості, ціни, реалізації, 

реклами, іміджу продукції та підприємства;  

0,35; 0,25; 0,15; 0,10; 0,15 – коефіцієнти вагомості відповідних показників, 

визначені методом експертних оцінок (як результат авторських досліджень).  

Конкурентоспроможність охоплює, з одного боку, суто якісні 

характеристики продукції, а з іншого – всі значні та вагомі для споживача 

умови придбання й використання товару. Так, пріоритетне значення в 

комплексі оціночних конкурентних переваг займають показники якості 

органічної продукції, які в найбільшій мірі створюють споживчі переваги на 

ринку. За експертними критеріями, визначеними нами, коефіцієнт вагомості 

якісних показників пропонується у значенні 0,35 (із загальної сумарної оцінки 

конкурентоспроможності 1,0).  

Для оцінювання органічної продукції з позицій конкурентоспроможності 

необхідно застосовувати такі показники якості, які найбільшою мірою 

відображають її споживче призначення та соціальну значущість відповідного 

продукту (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Класифікаційні ознаки та показники якості органічної 

харчової продукції в системі конкурентних переваг 

Примітка. Розроблено автором.  

  
Важливим завданням є обґрунтування споживчих параметрів органічної 

продукції, яка сьогодні пропонується на ринку. Нами проведено аналітичне 

дослідження найбільш важливих складових показників якості органічної 

продукції, мотивовані їх оціночні параметри та одиничні коефіцієнти вагомості, 

що доцільно враховувати у практиці вітчизняного аграрного господарювання 

підприємствам-виробникам такого виду продукції (табл. 3.1).  

Аграрне господарювання на основі органічного сільського господарства в 

Україні потребує вдосконалення підходів до процесів управління екологічністю 

розвитку. В сучасних ринкових умовах підприємство може стати лідером на 

відповідному ринку лише за умови постійного поліпшення якості свого 

продукту, що можливо при загальному управлінні якістю та загальному 

забезпеченні якості. Ефективним методом є сьогодні менеджмент якості – 

орієнтування усіх підрозділів відповідного підприємства на максимальне 

докладання зусиль для виробництва високоякісної продукції з метою 

задоволення очікувань покупців і отримання прибутку.  

Функціональні 

Показники якості 

Соціальне призначення  

Одиничні Комплексні Узагальнюючі 

Естетичні Екологічні  Безпеки 

Базові 
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Таблиця 3.1 

Оціночні параметри якості в системі визначення рівня 

конкурентоспроможності органічної продукції  

Показники 

якості 
 

Характеристика 

оціночних параметрів 

Коефіцієнти вагомості 

Одиничні Сумарний 

 

Харчова цінність  Характеризує повноту корисних 
властивостей продукту, його 
доброякісність, безпеку та визначається 
збалансованим вмістом основних 
поживних і біологічно активних 
речовин.  

0, 05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,35 

Фізіологічна 
цінність 

Визначає високу ступінь засвоюваності 
органічного продукту за рахунок 
максимальної натуральності складу. 

0,05 

Рівень безпеки  Повна відсутність вмісту шкідливих 
для здоров’я людини компонентів чи 
речовин хімічного, біологічного, 
радіаційного та іншого походження. 

0,10 

Екологічність   Позитивні екологічні впливи на 
довкілля при споживанні органічної 
продукції, повна реутилізація упаковки, 
відповідність екологічним нормам та 
стандартам.  

0,10 

Патентно-правові   Показники відображають ступінь 
використання інноваційних технічних і 
технологічних підходів при 
виробництві продукту тощо. 

0,05 

Примітка. Розроблено автором.  

 

На сьогодні в Україні впроваджуються системи управління якістю 

переважно на промислових підприємствах, в той же час в аграрному секторі 

такі прогресивні підходи мало розповсюджені. Йдеться про необхідність 

розвитку на вітчизняних аграрних підприємствах, спеціалізацією яких є 

виробництво органічної продукції (сировини), систем управління якістю (СУЯ). 

Ми пропонуємо на рівні окремих аграрних підприємств розвивати СУЯ на 

основі екологічного менеджменту. Обґрунтувати запропоноване слід виходячи 

із специфіки самої агропродовольчої системи, так і особливостей окремих 

управлінських дій:  
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̶  по-перше, менеджмент якості продукції безпосередньо пов’язаний з 

охороною навколишнього природного середовища, оскільки природні ресурси 

– вода, ґрунти, атмосферне повітря та сільськогосподарська сировина тощо є 

вихідними параметрами для багатьох виробництв (безпосередньо це стосується 

виробництва органічної продукції);  

̶ по-друге, сертифікація систем менеджменту якості та систем 

екологічного менеджменту слід проводити за гармонізованими стандартами 

серій ДСТУ ISO 9000 «Управління якістю», ДСТУ ISO 14000 «Управління 

навколишнім середовищем», ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління 

безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового 

ланцюга», які апробовані й адаптовані в аграрному виробництві європейських 

країн як ефективні; 

̶  по-третє, наявність екологічного сертифіката відповідності, як правило, 

є необхідною умовою для виходу на зовнішні ринки, національного та 

міжнародного визнання товару. Це особливо важливо для вітчизняного 

товаровиробника, який іще не завоював європейську ринкову нішу органічної 

продукції (за виключенням невеликої кількості переробних підприємств або 

агрохолдингів, які постачають на ринок переважно сировину або 

напівфабрикати – зерно, крупи тощо). При цьому високий рівень екологічності 

продукції можна розглядати як перший (проміжний, адаптаційний) крок до 

отримання сертифікату органічної відповідності; 

̶  по-четверте, на основі управлінських дій агроекологічного спрямування 

можливий цілеспрямований та системний вплив на всі параметри якості, 

забезпечення необхідного рівня екологічної чистоти органічної продукції, 

збалансованості аграрного виробництва за показниками «прибутковість – 

соціальна доцільність», безпечності та природного відтворення довкілля.  

Аграрні підприємства в контексті розвитку систем екологічного 

менеджменту для успішної діяльності на ринку повинні дотримуватись 

окремих процедур відповідності з позицій дієвості СУЯ. Ми пропонуємо 
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розроблений нами алгоритм впровадження СУЯ на вітчизняних суб’єктах 

господарювання аграрного сектора (рис. 3.4), який дозволить спрямовувати 

діяльність у напрямі гнучкого розвитку систем менеджменту якості, 

організовувати керівництво підприємством у залежності від ринкових змін, за 

необхідності доповнювати окремі параметри, безперервно поліпшувати якість 

усіх процесів та загального рівня готового продукту, орієнтувати всі дії на 

забезпечення потреб споживачів та суспільства в цілому в органічній харчовій 

продукції (сировині).  

Вагомою складовою, яка потребує науково-методичного обґрунтування, є 

удосконалення технічних та технологічних процесів ведення вітчизняного 

аграрного господарювання в режимі виробництва органічних продуктів. 

Сьогодні становище ускладнюється дефіцитом фінансових і матеріальних 

ресурсів, необхідних для прийняття державою невідкладних заходів щодо 

практичного захисту довкілля, без чого неможливо розвивати систему 

органічного виробництва в цілому. Тому важливим є пошук шляхів розвитку 

органічного аграрного виробництва в системі вітчизняного господарювання, 

максимальне використання природного потенціалу, спрямування його на 

гармонізацію взаємодії аграрного та природного середовища. Йдеться про 

необхідність удосконалення існуючих технологій у практиці вітчизняного 

аграрного господарювання та впровадження інноваційний методів, серед яких 

доцільно виділити такі, як:  

- біотехнологічні процеси виробництва та переробки 

сільськогосподарської сировини; 

- технологічні інновації в рослинництві, тваринництві; 

- технології штучного вирощування цінних об’єктів (аквакультури); 

- біологічні засоби захисту рослин і тварин; 

- біотехнології зберігання харчової продукції;  
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Рис. 3.4. Вхідні та вихідні параметри системи управління якістю у вітчизняному аграрному секторі при 

підготовці до сертифікації органічної продукції  

Примітка. Розроблено автором.  
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- технології, що забезпечують безпечність харчових продуктів 

функціонального призначення та ін.  

Доцільно розмежувати підходи до обґрунтування перспектив розвитку 

для окремих видів суб’єктів господарювання аграрного сектора, оскільки вони 

суттєво відрізняються за розмірами, формами господарювання, структурними 

та функціональними параметрами діяльності. Крім того, розрізнені аграрні 

господарства використовують власні підходи до вирішення 

загальноекологічних, агроекологічних проблем, що створює локальні 

екологічні ризики й посилює ступінь виникнення екологічних загроз. Тому 

важливо перевести аграрне виробництво в русло ефективного поєднання 

комерційних й екологічних інтересів на рівні окремих господарств аграрного 

сектора.  

Нами здійснений аналіз найважливіших критичних технологій 

альтернативних систем землеробства, як першооснови органічного сільського 

господарства, які використовуються в світовій аграрній практиці та які 

доцільно розвивати (або адаптувати) на рівні невеликих сільськогосподарських 

підприємств в Україні (табл. 3.2). Вважаємо доцільним запропонувати нові 

напрями розвитку аграрного господарювання для великих вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств, основною спеціалізацією яких є 

великомасштабне рослинництво, на основі обмеженого екологічного впливу на 

аграрні екосистеми в таких формах:  

- компромісне землеробство – передбачає вплив на поле та 

сільськогосподарські рослини засобами, які б запобігали чи сповільнювали 

темпи втрати родючості ґрунтів і не призводили б до деградації природного 

середовища;  

- адаптивне землеробство – полягає у використанні індустріальних 

сільськогосподарських систем з високою продуктивністю, які не порушують 

екологічної рівноваги, обмежене використання мінеральних добрив, 

використання адаптивних сортів культур рослин нового типу.  
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Таблиця 3.2 

Обґрунтування переваг основних альтернативних систем розвитку 

землеробства  

Системи 

аграрного 

землеробства 

Сутність  

та характеристика переваг  

Біологічне 
землеробство 

Відмова від застосування мінеральних добрив, пестицидів та інших 
хімічних засобів. Родючість ґрунтів забезпечується за рахунок 
органічних добрив, які компостують і закладають у ґрунт лише 
поверхнево. Засобами боротьби зі шкідниками є лише біопрепарати: 
відвари, водні настої, екстракти різних рослин – кропиви, хвощів, 
тютюну, полину тощо.  

Органічне 
землеробство 

Різновид біологічного землеробства, але заборона використання 
мінеральних добрив обмежується на певному полі протягом визначеного 
періоду, який передує збору врожаю відповідних культур. 

Органо-
біологічне 
землеробство 

Біологізація виробництва за рахунок максимального стимулювання 
ґрунтової мікрофлори, для чого сівозміни насичують бобовими 
культурами та кормовими злаками. Гній і несинтетичні добрива 
(вапняки, томас-шлак, доломіт) закладаються у ґрунти поверхнево. 

Екологічне 
землеробство 

 Технології включають ті чи інші засоби екологізації системи 
землеробства. В такому землеробстві дотримуються сівозмін, які 
забезпечують родючість ґрунту, а також додатково використовують 
сівозміни, наприклад, використання сівозмін бобових культур, що мають 
кореневі системи різної глибини. Ґрунти в екологічному землеробстві 
спушують, зорюють безвідвально, дискують тощо. З бур’янами ведуть 
боротьбу переважно механічними та біологічними методами. Збільшення 
сівозмін сприяє запобіганню ерозії ґрунтів. 

Примітка. Розроблено автором. 

Зазначені заходи можуть розглядатись як підготовча робота до 

перехідного періоду до виробництва органічної продукції (сировини). 

На відміну від інтенсивних, адаптивні сорти характеризуються великою 

екологічною пластичністю – дають урожай за широкої амплітуди мінливих 

природно-кліматичних умов, скоростиглістю, стійкістю до шкідників, хвороб та 

необхідними екологічними показниками. Так, у США в сільському 

господарстві виник напрям, орієнтований на місцеві ресурси – повернення до 

виробництва народних, так званих «сімейних» сортів рослин, які менш 

продуктивні, але більш стійкі до бур’янів, шкідників, хвороб, режимів 

вирощування тощо. Такий процес у вітчизняному аграрному секторі ще на 
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початковому етапі, тому перспективним слід вважати саме таке спрямування 

розвитку селекційної науки, яке буде максимально наближене до сучасної 

практики аграрного виробництва на рівні окремих господарств. Як можливий 

приклад потрібно згадати проваджувані заходи з розробки Карпатської торгової 

марки для регіональних харчових продуктів (у напряму концепції 

географічного зазначення походження товару). Разом із значними екологічними 

позитивами окремі системи землеробства мають певні недоліки, які слід долати 

економічними методами, зокрема йдеться про додаткові витрати, низьку 

рентабельність виробництва (в більшості випадків), виникнення окремих 

біологічних загроз безпеки вирощеної продукції тощо.  

Система екологічного менеджменту санкціонує проведення 

попереджувальних дій щодо обмежень виникнення екологічних ризиків. 

Зокрема, йдеться про розробку дієвих управлінських механізмів на державному 

(законодавчо-нормативна база) та корпоративному рівнях (рекомендаційні 

пропозиції та нормовані параметри зі сторони окремих сільськогосподарських 

об’єднань, товариств, спілок та інших суб’єктів) щодо безпечності екологічно 

детермінованих критичних процесів аграрного виробництва на рівні 

агрохімічного нормування в ґрунтознавстві, рослинництві, обґрунтування 

можливостей використання прогресивних досягнень технологічних інновацій (а 

не лише, наприклад, декларування зі сторони вітчизняних товаровиробників 

про відсутність ГМО в харчових продуктах), безпечного ведення галузі 

тваринництва та її відповідного зоотехнічного обслуговування тощо в 

залежності від конкретних умов господарювання.  

Для прикладу, засоби, які прискорюють аграрне виробництво, з одного 

боку, викликають певні порушення в екосистемах – оранка, зрошування, 

осушування, удобрювання, боротьба з шкідниками тощо, з іншого боку, без 

виконання зазначених дій на сьогодні неможливим є розвиток сільського 

господарства взагалі. Тому ми пропонуємо теоретично й методично 

обґрунтовувати можливості застосування зазначених заходів, виходячи з 
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перспектив розвитку аграрних територій окремих господарств (доцільність 

консультацій та управлінських дій з боку районних або обласних департаментів 

агропромислового розвитку), на рівні суб’єктів аграрного сектора – творчо 

адаптувати прогресивні схеми аграрного органічного господарювання із 

урахуванням матеріально-технічних, фінансово-економічних можливостей 

конкретних сільськогосподарських товаровиробників.  

Це особливо актуально враховуючи, що справа не обмежується 

виробництвом, а охоплює комплекс заходів із зберігання, перевезення, 

реалізації тощо органічної продукції (сировини). 

Зміни розвитку органічного виробництва у вітчизняній агропродовольчій 

системі суттєво прискоряться на основі нового рівня комунікативності та 

насиченості товарної інформації про властивості органічної продукції через 

ринкову доступність для посередницьких організацій та кінцевого споживача. 

Одним із аспектів зазначеного є упорядкування використання в Україні 

маркувальної інформації про органічну продукцію. Наявність відповідної 

інформації забезпечить переваги при виборі продуктів, допоможе розпізнавати 

окремі види й найменування товарів, що пропонуються та мають схожі 

споживчі властивості. Окремо слід акцентувати увагу на правомірність 

використання в Україні маркувальних знаків, що інформують споживачів про 

походження органічних товарів та безпечні способи їх виробництва, утилізації 

упаковки тощо, враховуючи екологічні принципи та відповідні пріоритети.  

Отже, в контексті до проаналізованих шляхів розвитку вітчизняного 

органічного сільського господарства доцільно зробити висновок про 

необхідність збалансування в часовому (сьогодні й на перспективу) та 

просторовому спрямуванні (збільшення кількості вітчизняних 

товаровиробників відповідної продукції, їх структурування та спеціалізації в 

межах аграрного сектора) процесів взаємодій в межах вітчизняної 

агропродовольчої системи на основі концепції сталого еколого-економічного 

розвитку із урахуванням загальносвітових та європейських ринкових тенденцій.  
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Необхідним доповненням до ринкового забезпечення виробництва 

органічної продукції в Україні є соціальне обґрунтування необхідності 

здорового харчування людини та практична реалізація цього у формі 

екологічної культури споживання. У такому випадку саме суспільство через 

споживчий попит надасть пріоритети виробникам якісної та безпечної харчової 

продукції. Більш детальний розгляд взаємозв’язків системи здорового 

харчування та екологічної чистоти довкілля як мотиваційної основи 

стимулювання виробництва і споживання органічної продукції в Україні нами 

проведено в наступному параграфі дисертаційного дослідження.  

 

 

3.2. Напрями удосконалення процесів стимулювання виробництва і 

споживання продукції органічного сільського господарства в Україні 

 

 

Процеси стимулювання виробництва продукції органічного сільського 

господарства у вітчизняній агропродовольчій системі стратегічно важливі та 

повинні відбуватися на основі різносторонніх підходів. Насамперед, доцільним 

є удосконалення взаємодій в системі «виробництво – споживання» органічної 

продукції на основі відповідних мотивацій як для аграрних товаровиробників, 

так і для покупців. 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 та державних стимулів 
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органічного сільського господарства, окремі складові яких відображені на схемі 

(рис. 3.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Складові розвитку сучасних підходів до екологічних 

мотивацій виробництва та споживання органічної харчової продукції  

Примітка. Розроблено автором. 
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Першоосновою активізації процесів виробництва продукції органічного 

сільського господарства суб’єктами аграрного сектора з ринкових позицій є 

незаймані ніші та незначна кількість відповідних товарів на вітчизняному 

ринку взагалі. Це створює передумови для розвитку агропродовольчої системи 

України, основною спеціалізацією яких буде виробництво харчових продуктів 

нового покоління – максимально натуральних і безпечних для споживача.  

Одночасно органічне виробництво передбачає становлення вітчизняного 

аграрного екологічного підприємництва, впровадження екологічно чистих 

ресурсозберігаючих технологій у сільському господарстві, як наслідок – будуть 

зменшуватись екологічні ризики, мінімізуватись техногенне навантаження на 

довкілля. Тобто, йдеться про агроекологічні перспективи й практичну 

реалізацію сучасних екологічних пріоритетів у формі нових агроекологічних 

рішень, зокрема виробництва екологічно чистої органічної продукції.  

Зазначене необхідно здійснювати на основі цільових державних програм 

розвитку вітчизняного аграрного сектора, які будуть спрямовувати культуру 

ведення сільського господарювання в єдине русло позитивних агроекологічних 

трансформацій та забезпечувати практичне втілення концепції сталого 

розвитку. Для прикладу, сьогодні вже розробляються окремі проекти, зокрема 

серед пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку 

України (національні проекти від 08.12.2010 р.) є напрям «Агроперспектива» 

[14], який включає: 

1. «Зерно України» – програма розвитку виробництва зерна в Україні 

з високими виробничими та економічними показниками. 

2. «Зелені ринки» – програма створення мережі регіональних оптових 

продовольчих ринків. 

3. «Відроджене скотарство» – програма розвитку скотарства як основи 

виробництва яловичини та молочної продукції, збільшення експортного 

потенціалу галузі тваринництва.  
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У кожному із зазначених проектів закладено основи сучасних підходів до 

удосконалення відповідних галузей рослинництва й тваринництва, зокрема 

йдеться про необхідність суттєвого підвищення рівня якості та безпечності 

продовольчої сировини та харчових продуктів. Разом із цим, на нашу думку, 

важливим завданням є практична реалізація розроблених державних програм та 

проектів розвитку агропродовольчої системи на рівні окремих вітчизняних 

аграрних підприємств, без чого вони залишаться лише деклараціями.  

Пропонуємо алгоритм функціональної адаптації аграрного сектора у 

частині спеціалізації на органічному виробництві до цільових державних 

проектів на основі збалансування комерційних інтересів суб’єктів 

господарювання та соціально-економічних й екологічних пріоритетів держави, 

розуміння споживчих цінностей на рівні нового національного сприйняття 

соціальних благ через призму екологічної значущості, що дозволить практично 

реалізувати окремі складові концепції сталого еколого-економічного розвитку 

аграрного сектора України (рис. 3.6).  

Сучасний розвиток суспільства висуває удосконалені вимоги до якості 

життя в цілому, відповідно розвиваються нові соціальні пріоритети, які тісно 

поєднують соціально-економічний розвиток, екологічну збалансованість, 

загальнокультурні цінності та оновлену культуру споживання, в основі якої 

перебувають концепції здорового харчування населення. Суспільство повинно 

забезпечити цю можливість, виробити та запропонувати належний за 

основними показниками якості й безпечності харчовий продукт із урахування 

індивідуальних споживчих запитів та потреб споживача.  

Система здорового харчування поступово розвивається в Україні, в 

сучасному трактуванні має достатньо складне наповнення, яке стосується 

різноспрямованих складових. Основу здорового харчування людини формують 

фізіологічні, фізико-хімічні, біологічні складові, які виявляють себе 

безпосередньо через якість харчування, споживчі властивості й безпеку 

харчових продуктів, рівень культури харчування тощо.  
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Рис. 3.6. Схема взаємозв’язків розвитку аграрного сектора у 

виробництві органічної продукції в системі зовнішнього та внутрішнього 

середовища 

Примітка. Розроблено автором.  
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нації, потребує розуміння та соціально-економічної мотивації до вирішення 

даної проблеми, а також практичної державної підтримки, зокрема через 

стимулювання виробництва органічної продукції. Важливим при цьому є 
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широке інформування споживачів про склад і властивості продуктів, відповідне 

маркування органічних товарів із зазначенням місця, способів виготовлення й 

переробки продуктів тощо. 

Приклади розширеної інформації про окремі види харчових продуктів в 

Україні є, наприклад, це стосується мінеральної води, маркувальна інформація 

відображає походження, глибину джерела, призначення, мінеральний склад, 

способи очищення та інші повідомлення про споживчу цінність такого 

продукту та вплив на організм людини.  

Зазначене відображає, з одного боку, вимоги суспільства, зокрема 

необхідність розширення мотивацій виробництва та споживання органічної 

харчової продукції в Україні, з іншого боку – індивідуальні зміни споживчих 

уподобань, їх відповідність сучасним тенденціям у харчуванні людини. 

Поєднання різних складових у системі нових культурних цінностей та 

соціальних пріоритетів дозволить отримати комплексний результат, практична 

реалізація якого дасть можливість суттєво покращити індивідуальне здоров’я 

людини та здоров’я нації в цілому.  

Однією із необхідних складових у процесі виробництва й споживання 

органічних продуктів є практичне забезпечення належного рівня якості та 

безпечності. Рівень безпеки товару відображає його сукупні споживчі 

властивості, при цьому ризик заподіяння шкоди здоров’ю людини та довкіллю 

обмежується допустимим рівнем (рис. 3.7). 

Фізіологічні критерії безпечності харчових продуктів корелюють із 

функціональністю товарів та характеризують їхню здатність задовольняти 

харчові потреби людини. Безпека товару виявляється, з одного боку, через 

відсутність прямої токсичної, канцерогенної, мутагенної та іншої негативної 

фізіологічної дії на організм людини, з іншого боку – є відображенням 

різноманітних комплексів споживчих властивостей, які споживач визначає для 

себе індивідуально, формуючи свій харчовий раціон. Важливим при цьому є 

врахування призначення та умов споживання даної групи товарів або 
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конкретного товару. Тобто, у наведеному тісно поєднані об’єктивні та 

суб’єктивні чинники безпечності, які, у свою чергу, відображають окремі 

складові культури харчування людини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Структурно-логічна схема формування безпечних 

параметрів органічної продукції 

Примітка. Розроблено автором.  
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Розвиток системи органічного виробництва та харчової безпечності в 

Україні потребує практичного вирішення через подолання негативної дії 

факторів прямого й опосередкованого впливу на процеси виробництва 

органічних продуктів (сировини). Фактори прямої дії пов’язані з існуючими на 

сьогодні екологічними ризиками, зокрема із техногенним забрудненням 

навколишнього природного середовища в цілому та його окремих складових, 

пов’язаних з аграрним господарюванням – ґрунтів, водойм, повітряного 

середовища. Йдеться про потенційно небезпечні токсиканти хімічного, 

радіаційного, біологічного тощо походження. Так, за оцінками, ґрунти на 

загальній площі лише близько 10 млн. га в Україні на сьогодні придатні для 

органічного виробництва. 

Відповідно, сьогодні гостро стоїть питання про необхідність суттєвого 

зменшення негативної дії комплексу антропогенних екологічних чинників, 

взаємодія яких у процесі аграрного виробництва функціонально впливає на 

якість та безпечність продовольчої сировини, готових харчових продуктів, а 

кінцевому випадку формує рівень здоров’я населення (разом із іншими 

чинниками нехарчового походження). Слід зазначити, що на державному рівні 

проводяться відповідні заходи попередження, зокрема за останні 15 років в 

Україні розроблено Гігієнічні регламенти вмісту в різних харчових продуктах 

основних хімічних компонентів антропогенного і природного походження. В 

основі регламентів знаходяться результати комплексних токсикологічних 

досліджень, виконаних міжнародними організаціями ФАО, ВООЗ, Ради 

керуючих програм з проблем довкілля – ЮНЕП.  

Разом із тим, на сьогодні в Україні залишаються невирішеними питання, 

пов’язані з визначенням ступеня навантаження на навколишнє природне 

середовище і відповідно тієї частини, яка стосується проведення 

сільськогосподарських робіт. Йдеться про необхідність кількісних розрахунків 

інтенсивності дії тих чи інших екологічних факторів у регіонах інтенсивного 

землеробства, складання екологічних звітів, проведення екологічних експертиз 
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тощо. Слід акцентувати увагу на окремих аспектах посилення антропогенного 

впливу на довкілля на територіях аграрного господарювання:  

1) по-перше, навколишнє природне середовище є одним із ресурсів, який 

безпосередньо задіяний до циклу аграрного виробництва – земля, вода, повітря, 

сонячна енергія тощо. Теоретично – це відновні ресурси, але практично йдеться 

про такі навантаження на природні сфери, коли виникають незворотні зміни й 

природні процеси самовідтворення не завжди спрацьовують. Для прикладу, 

сьогодні для України характерна надмірна розорюваність земель, яка 

супроводжується зміною природних ландшафтів на сільськогосподарські 

угіддя, що викликає суттєві екологічні зміни та порушення процесів 

екологічної рівноваги. Наслідком дисбалансів є виникнення таких екологічних 

проблем у сфері землекористування, як ерозія ґрунтів, засолення, 

заболочування, дегуміфікація тощо;  

2) по-друге, для забезпечення високої врожайності агрокультур в Україні 

традиційно продовжує використовується значна кількість хімічних речовин – 

мінеральних добрив, засобів захисту рослин, отрутохімікатів та інших 

компонентів штучного синтетичного походження, що робить харчову 

продукцію хімічно перенасиченою та суттєво посилює екологічне 

навантаження на основні сфери довкілля, оскільки відбувається надлишкове 

накопичення хімічних компонентів в ґрунті, ґрунтових водах, рослинній 

сировині, зменшуючи перспективи організації органічного виробництва. 

Як наслідок, виникають екологічні загрози як для довкілля, так і самої 

людини, відображенням чого є низький рівень якості та безпечності сировини 

(як рослинної, так і тваринної) та готової продукції, виготовленої неорганічним 

способом. Крім того, суттєво знижується рівень споживчої привабливості 

вітчизняної харчової продукції на європейському ринку.  

Для усунення зазначених недоліків, на нашу думку, слід використовувати 

ринкові механізми у поєднанні з державним регулюванням, а саме у формі 

соціально-економічних мотивацій щодо виробництва та реалізації саме 
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органічної харчової продукції, зокрема це можуть бути квоти, супровід 

агроекологічних проектів, зменшення податкового навантаження (хоча б на 

певний період), страхування ризиків та інші форми підтримки.  

На сучасному етапі виникає необхідність перегляду підходів до розвитку 

вітчизняного аграрного господарювання, яке, з одного боку, за організаційно-

структурним рівнем є фізично й морально застарілим, з іншого боку – суттєво 

відстає від аналогічних систем розвинених європейських країн, що робить 

українську сільськогосподарську продукцію неконкурентоспроможною на 

відповідних аграрних ринках. Неналежною на сьогодні є матеріально-технічна 

база вітчизняного сільськогосподарського виробництва, яка відзначаються 

недосконалістю основних технічних й технологічних параметрів, 

використанням застарілих, а подекуди й небезпечних технологій тощо.  

Зазначене (в тому числі в розрізі існуючих негативних тенденцій) 

повинно послугувати необхідною психологічною та соціально-економічною 

мотиваційною основою до суттєвого підвищення культури ведення сільського 

господарства в Україні, удосконалення господарської діяльності всіма 

аграрними підприємствами незалежно від їх розмірів, спеціалізації та інших 

організаційно-технічних параметрів. Одночасно слід актуалізувати мотивацію 

як засіб підвищення рівня задоволення потреб у виробництві якісної та 

безпечної органічної продукції, перевести на новий рівень розуміння 

необхідності суттєвого покращання 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 природо ощадливих технологій виробництва органічної продукції, 

одночасно підтримуючи позитивний екологічний баланс на території свого 

господарювання.  
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 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 нових виробників. Серед основних структурних елементів програми 

розвитку можна виділити такі: визначення цілей; напрями підтримки; 

моніторинг та оцінка результатів.  

Першочерговим кроком для реалізації даної пропозиції, беручи до уваги 

вже діючі плани в європейських країнах, є формулювання цілей, що мають 

фокусуватися на двох рівнях: 1) органічний сектор (акцент робиться на 

сприянні розвитку); 2) соціальна сфера (очікується, що з розвитком 

попереднього щаблю відбудуться позитивні зміни на цьому рівні) [190, с. 37]. 

Виділимо можливу ієрархію цілей, на яких базуватиметься побудова 

запропонованої програми: глобальні, проміжні, оперативні. 

Глобальні цілі мають забезпечити: 

- задоволення суспільних потреб (відтворення деградованих земельних 

ресурсів, розвиток сільських районів, управління ланцюгами поставок 
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продукції, якість продуктів харчування, підвищення економічного добробуту 

населення); 

- насичення споживчого попиту (достатня кількість органічних продуктів 

і розгалужена інфраструктура збутових каналів). 

Проміжні цілі включають: 

- збільшення масштабності органічного сектора (зростання кількості 

виробників і споживачів, площ сільськогосподарських угідь, які сертифіковані 

як органічні, поява нових ринків збуту); 

- підвищення рівня обізнаності споживачів і ступеню довіри до 

органічних продуктів харчування; 

- дотримання принципів сталого розвитку. 

Оперативні цілі спиратимуться на особливості і специфіку різних 

параметрів, потреб і механізмів, притаманних відповідній державі і 

враховуватимуть її певні економіко-соціальні, екологічні, законодавчі та інші 

характеристики. 

Узагальнюючи існуючі напрями державного регулювання органічного 

сільського господарства, наведемо декілька із пропонованих форм такого 

стимулювання для України, враховуючи потреби сьогодення. Пропозиції 

представлені в табл. 3.3. 

Кінцевим структурним елементом плану є моніторинг та оцінка 

отриманих результатів, які базуються на використані системи показників, що 

характеризує рівень виконання програми розвитку. Наприклад, визначають 

кількість органічних операторів, відсоток сертифікованих площ, суми 

асигнування на 1 га сільськогосподарських земель, річні фінансові витрати на 

дослідницькі проекти, об’єми експортно-імпортної діяльності, обсяг 

внутрішнього ринку органічних продуктів тощо. Відповідно до отриманих 

результатів робляться висновки про ступінь виконання запланованого та 

формується наступний план завдань стосовно розвитку органічного сільського 

господарства з врахуванням попередніх кроків дій. 
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Таблиця 3.3 

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. 
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Реалізація соціально-екологічної функції в системі вітчизняного 

аграрного господарювання у виробництві органічної продукції (сировини), 

перспективи досягнення сталого еколого-економічного розвитку посилюють 

необхідність розширення мотивацій, нових розробок та підходів щодо 

розуміння споживчих цінностей, зокрема, формування корпоративної 

свідомості та культури самосвідомості, нового національного сприйняття 

соціальних благ через призму екологічної значущості та екологічних переваг 

органічної продукції як на рівні окремих суб’єктів агропродовольчої системи, 

місцевого самоврядування, так і на рівні держави в цілому. Йдеться про 

посилення відповідальності держави у формі прийняття прогресивних 

управлінських рішень в сфері екологічної безпеки, зокрема пропонується 

започаткування процесу «Довкілля для України» як новаторського кроку у 

розвитку процесу «Довкілля для Європи» [70].  

У відповідності до розглянутого, однією з перспективних альтернатив 

розвитку вітчизняного сільського господарства сьогодні є саме органічне 

виробництво. Це положення підтверджується позитивними прикладами 

аналогічного ведення аграрного виробництва в економічно розвинених 

європейських країнах, таких як Німеччина, Нідерланди, Франція та деяких 

інших. На сьогодні в зазначених країнах пріоритетним принципом аграрного 

господарювання є екологічність і лише надалі – одержання прибутку від 

підприємницької діяльності. Такий підхід має значну кількість позитивних 

наслідків: суттєве покращення екологічної ситуації, високий рівень якості 

харчової продукції загального вжитку, пропозиції на ринку органічної та 

екологічно чистої продукції як більш досконалої тощо. 

Для прикладу, в Нідерландах активно розвивається система тепличного 

господарства на нових екологічно обґрунтованих засадах, зокрема із 

використанням сучасних інформаційних технологій щодо внесення добрив, 

системи поливу, забезпечення енергією тощо. Як наслідок, голландська 

теплична продукція в цілому користуються значним попитом у європейських 
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споживачів, зокрема йдеться також про органічну продукцію, що має 

підвищену конкурентоспроможність на відповідних ринках.  

Важливим напрямом активізації виробництва органічної продукції в 

Україні є розробка сучасних механізмів підвищення культури відповідальності 

товаровиробника, поєднання ринкових інтересів та мотивацій виробництва й 

споживання харчових продуктів належного рівня якості та безпечності. 

Підвищення відповідальності виробника за власну продукцію повинно, з 

одного боку, корелювати з розумінням перспективи роботи на відповідному 

ринку, необхідністю постійної підтримки свого авторитету, з іншого боку – 

практично втілювати концепцію поєднання якості життя людини та якості 

довкілля в одне ціле.  

Крім того, організація виробництва органічних продуктів надасть значні 

ринкові преференції насамперед самим вітчизняним товаровиробникам, 

дозволить перейти їм на новий рівень позиціонування свого підприємства й 

відповідної продукції на ринку, насамперед за рахунок впровадження нових 

підходів у своїй господарській діяльності в основі яких – постійне відновлення 

довкілля. Окремі приклади екологічної спрямованості поведінки виробників 

органічної продукції в Україні засвідчують про позитивні зміни в системі 

аграрного господарювання, підвищення рівня екологічної свідомості й 

корпоративної відповідальності товаровиробників.   

Але такі приклади ще поодинокі, тому ключовим завданням в організації 

органічного аграрного господарювання в Україні є забезпечення належного 

рівня природокористування, яке відповідає сучасним вимогам та потребам. На 

сьогодні у вітчизняному аграрному секторі переважать ресурсо- та 

енергозатратні технології, які залучають непродумано велику кількість земель, 

водних та інших видів ресурсів до процесу господарювання, в результаті чого 

суттєво зростає екологічне навантаження на всі сфери довкілля, а процеси 

самовідновлення природних циклів порушуються. Відповідно, необхідним є 

теоретичне прогнозування агроекологічних змін, практичне використання 
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інноваційних екологічно чистих технологій, насамперед – органічного 

сільського господарства, як першооснови ефективного природокористування, 

що, у свою чергу, дозволить максимального збалансувати природні й 

антропогенні процеси аграрного господарювання, вивести розвиток вітчизняної 

агропродовольчої системи на новий рівень.  

Одним із механізмів практичної реалізації є розвиток органічного 

сільського господарства в Україні на основі повної відмови від використання 

хімічних засобів і перехід на автоматизовані механічні, агротехнічні й 

біологічні методи ведення господарювання на окремих, екологічно придатних 

для цього сільськогосподарських територіях.  

Нами проведені дослідження системи органічного сільського 

господарства в порівняльному аспекті з сучасним традиційним 

господарюванням, яке переважає станом на сьогодні в Україні, що відображено 

в таблиці 3.4.  

Виходячи з виконаного аналізу, ми вважаємо, що виважено потрібним та 

мотивованим за соціальними, економічними, екологічними параметрами є 

збалансування процесів інтенсивного й екстенсивного розвитку у вітчизняній 

агропродовольчій системі.  

З позицій посилення мотиваційного фактора та врахування сучасних 

підходів до розглянутих систем ведення аграрного господарювання доцільно 

врахувати такі об’єктивні обставини:  

- постійні потреби споживчого ринку в тих чи інших видах рослинної й 

тваринної сировини, продовольчих товарах як першооснови соціально-

економічного розвитку;  

- гарантування необхідного рівня продовольчої безпеки держави на 

основі раціоналізації структури аграрного сектора, гарантованого виробництва 

сільськогосподарської продукції в необхідній кількості та за якісними 

параметрами; 
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- фізіологічна обґрунтованість та економічна доступність продовольства в 

цілому як одна із вимог СОТ, членом якої є Україна; 

- зростання потреб в органічних продуктах у міру підвищення загальної 

культури суспільства й турботи про здоров’я нації. 

Таблиця 3.4 

Порівняльна характеристика альтернативних підходів  

до ведення аграрного господарювання в Україні  

Традиційне  
сільське господарство 

Органічне  
сільське господарство 

Землеробство  

Загальне збільшення площ 
сільськогосподарських угідь та розмірів 
аграрних екосистем. 

Раціональне використання площ 
сільськогосподарських угідь.  

Використання значної кількості 
потенційно орних земель та створення 
широкого інструментарію їх 
механічного, фізичного, хімічного 
обробітку (переважає хімічний 
обробіток). 

Оптимально збалансоване поєднання площ 
орних земель та природних екосистем. 
Використання переважно механічного та 
фізичного обробітку ґрунту (на основі 
сучасних технологій, інструментарію).  

 
Рослинництво й тваринництво  

Розвиток рослинництва й тваринництва 
обмежений з позицій наукового 
обґрунтування агрохімічних схем та 
розрахунків, агрономічного забезпечення 
тощо.  

Селекційне спрямування розвитку 
рослинництва й тваринництва, використання 
високопродуктивних порід тварин, гібридних 
форм рослин, штамів мікроорганізмів. 

Забезпечення високої врожайності 
агрокультур за рахунок значного 
використання хімічних засобів, 
отрутохімікатів та інших речовин 
активної спрямованої дії. 

Забезпечення відповідного рівня врожайності 
агрокультур за рахунок переважного 
використання біологіч-них засобів – гною, 
седеративних добрив, природних речовин для 
боротьби зі шкідниками тощо. 

Зменшення поголів’я великої рогатої 
худоби як основи м’ясного та молочного 
скотарства (основна частина молока як 
сировини на вітчизняному ринку – від 
домогосподарств).  

Створення тваринницьких комплексів на 
основі масового утримання 
сільськогосподарських тварин (кількість 
поголів’я може бути різною, в залежності від 
виробничих потужностей підприємства), 
племінних господарств. 

Інші види діяльності  

 Обмеження надання додаткових послуг.   Зелений туризм, надання додаткових послуг 
агроекологічного та екологічного спрямування.  

Примітка. Розроблено автором. 
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На нашу думку, сьогодні гостро стоїть питання про необхідність 

ефективного поєднання інтенсивних та екстенсивних підходів у культурі 

ведення сільського господарства з метою одержання окремих видів аграрної 

продукції у визначених об’ємах та пропорційних співвідношеннях (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Складові поєднання інтенсивного та екстенсивного господарювання  

в системі мотивацій розвитку сільського господарства України  

Інтенсивна система аграрного 

господарювання 

Екстенсивна система аграрного 

господарювання 

Соціально-економічні мотивації в окремих видах харчової продукції  

- Розвиток зернового господарства, 

виробництво зерна для забезпечення 

харчових, технічних цілей; 

- розвиток олійної галузі та 

виробництво соняшником олії; 

- розвиток садівництва, городництва: 

вирощування фруктів та овочів як 

основи удосконалення харчового 

раціону населення тощо. 

- Розвиток м’ясо-молочної галузі 

тваринництва (за виключенням 

птахівництва); 

- організація рибних господарств на засадах 

біоорганічного відтворення;  

- розвиток садівництва, городництва на 

засадах одержання органічної продукції;  

- вирощування пряно-смакових та 

ефіроолійних культур тощо. 

Екологічні мотивації виробництва агарної продукції  

В умовах інтенсивного розвитку 

землеробства, рослинництва, 

тваринництва існує достатньо високий 

рівень екологічного навантаження на 

основі сфери навколишнього природного 

середовища. 

За рахунок органічного виробництва в окремих 

господарствах відбувається суттєве зниження 

екологічного тиску на довкілля, пом’якшення 

екологічної ситуації.  

  

Примітка. Розроблено автором. 

 
Останнє повинно бути результатом глибоких аналітичних досліджень та 

розрахунків на рівні окремих господарств та аграрного сектора економіки 

України в цілому. Лише за таких умов ми зможемо суттєво підвищити 

показники розвитку аграрного господарювання, перейти на новий рівень 
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екологічного обґрунтованого використання природних ресурсів, що буде 

забезпечувати можливості сталого розвитку суспільства за економічними та 

екологічними показниками.  

Поняття екстенсивності у веденні аграрного господарювання не слід 

тлумачити лише з позицій недосконалості, більше того, у процесі розвитку 

агроекологічних відносин та виробництва в Україні органічної продукції ця 

категорія набуває оновленого значення. На нашу думку, одним із механізмів 

збалансування взаємодій аграрного та природного середовища є органічне 

виробництво в контексті певних обмежень – 1) територіальних; 

2) продуктивних; 3) економічних та деяких інших.  

Територіальне обмеження повинно передбачати використання невеликих 

за площею земельних ділянок (й відповідно йдеться про обмеження розмірів 

самих господарств) для вирощування продукції без використання хімічних 

засобів, тобто з повним біологічним циклом відтворення речовин та енергії. 

Значні перспективи має дрібноконтурне господарство як система раціонального 

землекористування, яка дозволяє проводити ландшафтно-екологічну 

оптимізацію територій, підвищувати ступінь екологічної безпечності ведення 

аграрного господарювання, але й одночасно отримувати певні ринкові 

преференції. Це дозволяє, з одного боку, відповідним аграрним підприємствам 

запропонувати ексклюзивну вітчизняну продукцію (еталонну з позицій 

селекційної практики), з іншого боку, активно позиціонувати себе на ринку, 

одночасно розвивати сферу зеленого туризму, що також є елементом 

екологічної привабливості та підприємницької ініціативи. Водночас, цим 

прикладам не вистачає органічної ознаки, що окреслює завдання та можливі 

напрями органічного руху в Україні.  

Обмеження щодо продуктивності стосуються невисокої (в переважній 

більшості господарств) врожайності органічних культур, тому з економічних 

позицій це слід компенсувати іншими механізмами, зокрема підвищенням ціни 

на таку продукцію. Зазначене характерно для усіх економічно розвинених країн 
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і виявляється як на внутрішніх, так і зовнішніх ринках. Доцільність таких 

підходів пояснюється необхідністю збалансування економічної й екологічної 

складової в органічному аграрному господарюванні, адже разом із органічними 

розвиваються великі господарства, які забезпечують промисловість та 

населення необхідною кількістю зерна, цукру, олії та інших важливих 

продуктів. При цьому використовуються великі площі земельних угідь, значна 

кількість засобів механічного обробітку ґрунту, мінеральних добрив, хімічних 

засобів захисту рослин. А це, у свою чергу, призводить до підвищення 

екологічного навантаження як на аграрні, так і природні екосистеми, 

порушення налагоджених ландшафтних взаємозв’язків, викликає значну 

кількість інших екологічних проблем.  

Тому для подальшого перспективного розвитку вітчизняної системи 

аграрного розвитку з розглянутих підходів необхідним є ефективне поєднання 

інтенсивних та екстенсивних складових, тобто необхідні кількісні обмеження 

будуть компенсуватися якісними перевагами, як з позицій удосконалення 

аграрного господарювання, в тому числі за рахунок розвитку органічного 

виробництва, так і раціоналізації природокористування в цілому, охорони 

навколишнього природного середовища.  

Отже, виходячи із проведеного аналізу напрямів удосконалення процесів 

стимулювання виробництва й споживання органічної продукції в Україні слід 

зробити висновок, що необхідним є практичне втілення відповідних процесів на 

основі різносторонніх підходів – підвищення культури споживання та 

екологічної культури суспільства, обґрунтованого розуміння сучасним 

споживачем цінності органічної продукції, нормована та моральна 

відповідальність вітчизняного товаровиробника за рівень якості й безпечності 

товарів, соціально спрямовані дії держави на поєднання зазначених констант, 

що буде запорукою розвитку системи аграрного господарювання України в 

напрямі прогресивних змін, сталого розвитку держави в цілому за економіко-

екологічними показниками, у тому числі на засадах органічного виробництва. 
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3.3. Формування маркетингового інструментарію розвитку 

органічного сільського господарства 

 

Необхідність активізації розвитку органічного сільського господарства на 

основі високих споживчих параметрів, показників якості та екологічної 

безпечності в сучасних ринкових умовах визначається значною кількістю 

обставин, зокрема, загальними прогресивними цивілізаційними процесами та 

науково-технічних прогресом, нестачею або обмеженістю природних ресурсів, 

відповідно необхідністю їх раціонального використання та екологічного 

відтворення, динамічним розвитком внутрішньої та зовнішньої торгівлі, зміною 

споживчих потреб й відповідних запитів населення тощо.  

Прогресивний розвиток аграрного господарювання в Україні можливий із 

використанням комплексу методологічних засад, зокрема дієвим доцільно 

вважати маркетинговий інструментарій, який дозволить ефективно поєднати 

ринкові механізми та систему виробництва сільськогосподарської продукції, 

зокрема органічної. Значення застосування в аграрному середовищі сучасних 

стратегій слід підтвердити перспективою входу вітчизняного аграрного 

товаровиробника в нове ринкове середовище, в основі якого формуватиметься 

можливість задоволення зростаючих потреб споживачів, підвищення 

соціальних стандартів суспільства, насамперед розуміння екологічності як 

першооснови сталого розвитку, в тому числі аграрного, відповідного оновлення 

підходів до культури виробництва й споживання та зростання мотивацій щодо 

покращання здоров’я нації, підвищення екологічних показників якості 

довкілля. На основі зазначеного слід планувати стратегічний розвиток 

вітчизняного органічного сільського господарства, формувати дієві стратегії й 

тактичні рішення на рівні аграрного сектора і його окремих суб’єктів 

господарювання.  
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Концептуальні маркетингові підходи до системи органічного 

виробництва ми відобразили через елементи розвитку аграрного 

господарювання, в основі якого буде формуватись ефективна взаємодія 

стратегічних цілей та тактичних дій на рівні агропродовольчої системи 

(рис. 3.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Маркетинговий інструментарій розвитку органічного 

сільського господарства  

Примітка. Розроблено автором. 
 

Аграрний маркетинг як сукупність різних видів діяльності, що становлять 

систему руху аграрної продукції від виробника до споживача, забезпечує 

виробничо-збутову орієнтацію підприємства, адже численні дрібні 

сільськогосподарські підприємства, а особливо господарства населення в 
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Україні, які працюють незалежно один від одного, не можуть ефективно 

управляти рухом своєї продукції. Слід акцентувати увагу на необхідності 

впровадження комплексу аграрного продовольчого маркетингу на рівні 

окремих суб’єктів аграрного господарювання, що у свою чергу відображатиме 

практичні складові досягнення основних стратегічних цілей розвитку 

агропродовольчої системи в цілому (табл. 3.6).  

 

Таблиця 3.6 

Перспективи впровадження стратегій у системі органічного сільського 

господарства 

Назва 

стратегії  
Характерні  
ознаки  

Особливості застосування  

Стратегія 
конкуренції 

 Основа конкурентної 
поведінки суб’єктів на ринку, 
розробка схем забезпечення 
переваг над конкурентами в 
довгостроковій перспективі.  

 Конкуренція на новому ринку органічної 
продукції, набуття конкурентних переваг над 
вітчизняними виробниками традиційної 
сільськогосподарської сировини та готової 
продукції, а також над закордонними 
підприємствами.  

Стратегія 
сегментації 
ринку 

 

 Вибір цільового ринку, 
можливість ефективної роботи 
на рівні вузького (єдиного) 
сегмента ринку. 
 

 Забезпечення переваг над конкурентами за 
рахунок диференціації продукції у 
відособленому сегменті ринку органічної 
продукції, що виділяється на основі 
соціального та поведінкового принципів.  

Стратегія 
реагування на 
потреби 
ринку 

 Вибір і реалізація проектів, 
найбільш рентабельних в 
поточний ринковий період.  

 Пропозиції харчової продукції (сировини), 
удосконаленої за споживчими параметрами; 
диференціація комерційних характеристик 
органічного продукту. 

Стратегія 
інновацій 

 

 Розвиток нових ринків, 
формування лідируючих 
позицій підприємств -
«піонерів» в окремій галузі, 
можливість наукових 
досліджень як на великих, так і 
на невеликих аграрних 
підприємствах та інших 
суб’єктах. 

 Створення ринку органічної продукції в 
Україні з широкими можливостями й 
перспективами прискореного зростання. 
Пошук нових, ефективних технологій 
аграрного виробництва, методів організації 
господарювання на засадах сталого розвитку 
та природного відтворення виробничих циклів.  

Примітка. Розроблено автором.  

Вибір конкретної стратегії для операторів органічного сільського 

господарства є складним завданням, потребує значних зусиль, добре 

продуманого й виваженого рішення як з боку керівництва, так і всіх 

працівників організації, які повинні бути однодумцями, приймаючи спільні 
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корпоративні рішення, що з одного боку, буде забезпечувати комерційні 

інтереси підприємства, з іншого – відображати соціально-економічні цілі й 

інтереси всієї держави. Щодо виробництва органічної продукції, йдеться про 

його значимість з позицій відображення екологічних пріоритетів усієї країни – 

раціональне природокористування, охорона довкілля та вагомих соціальних 

цінностей – сьогоднішнє й майбутнє здоров’я нації.  

Аналіз практики аграрного господарювання показує перспективність 

використання декількох стратегій для виробництва різних груп товарів та їх 

позиціонування на відповідних ринках. Для здійснення ефективного 

маркетингу і задоволення потреб споживачів маркетингові служби повинні 

запропонувати орієнтири щодо того, яким продуктам надають перевагу 

споживачі певного регіону, скільки споживають, як часто роблять покупки тих 

чи інших груп (підгруп, видів, різновидів, сортів, марок) товарів. Доповнюючи 

до такого аналізу є урахування стандартів потреб населення в тих чи інших 

продовольчих товарах, фізіологічних норм й нормативів споживання. 

У випадку продукції органічного сільського господарства йдеться про 

особливі вимоги до організації процесів виробництва різних груп (підгруп) 

товарів, цільового вибору стратегій у відповідності до спеціалізації 

підприємства-товаровиробника, його фінансових та матеріально-технічних 

можливостей, перспектив технологічного удосконалення тощо. Ми пропонуємо 

ефективне поєднання кількох стратегій для суб’єктів органічного сільського 

господарства, які відрізняються за виробничою спеціалізацією:  

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, 
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м’ясні напівфабрикати та інші) – стратегія конкуренції, стратегія 

сегментації ринку, стратегія диференціації продукції.  

Як в першому, так і в другому випадку ми пропонуємо для вітчизняних 

підприємств-товаровиробників продукції органічного сільського господарства, 

не залежно від розмірів та форм власності, стратегію конкуренції як базової 

основи до розвитку лідируючої поведінки на ринку, отримання переваг над 

конкурентами в довгостроковий період, можливостей одночасного 

застосування інших стратегій розвитку суб’єктів агропродовольчої системи. 

Важливим моментом у виборі стратегії конкуренції є правильний вибір початку 

її впровадження й тривалості застосування, що підтверджується такими 

динамічними чинниками, як зміна соціальних й демографічних характеристик 

ринку, життєвих пріоритетів і споживчих цінностей покупців, можливостей 

платоспроможної покупки тощо. З позицій ринкових властивостей органічного 

продукту – суб’єкту слід вірно зорієнтуватись щодо розрахункових прогнозів 

тривалості життєвого циклу товару.  

Обґрунтуванням нашої пропозиції стратегії інновацій для підприємств, 

які вирощують рослинну органічну продукцію відповідного рівня екологічної 

чистоти, є те, що існує необхідність оновлення та пошуку нових технологічних 

прийомів та методів, зокрема в галузі вітчизняного плодоовочівництва, яке 

повинно постачати на вітчизняний ринок свіжі фрукти та овочі цілий рік, а не 

лише сезонно. Слід також суттєво розширювати асортимент вітчизняної 

органічної плодоовочевої продукції за рахунок нових, високопродуктивних 

сортів (що важливо для самих підприємств-товаровиробників) та за 

показниками, найбільш привабливими для споживача – оновлення продукції, 

яка відрізняється за зовнішнім виглядом, формою, кольором, консистенцією, 

смаковими характеристиками, терміном зберігання тощо порівняно з 

традиційною продукцією.  

Запропоновану концепцію інновацій у розглянутому випадку потрібно 

органічно доповнити концепцією швидкого реагування на потреби ринку. Для 
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аграрних підприємств, які спеціалізуються на виробництві органічної продукції 

рослинництва, це економічно доцільно й технічно можливо. Підтвердженням 

комерційних перспектив розвитку господарств такого спрямування є 

різноспрямовані ринкові потреби харчової та переробної галузей промисловості 

України у відповідній продукції й можливостей їх задоволення, зокрема, 

доцільним є вирощування сортів плодів і овочів за призначенням – столові (в 

тому числі салатні), технічні (консервні, винні, сушильні, засолювальні) й 

універсальні. Організаційні й технічні можливості для швидкої перебудови 

системи господарювання на рівні окремого підприємства у випадку заміни 

сортів плодоовочевої продукції є, оскільки йдеться по майже однотипні за 

біологічними характеристиками організми рослин, відповідно не зазнають 

значних змін системи землеробства й обробітку ґрунту, агротехніки 

вирощування та догляду за рослинними культурами за вимогами органічного 

виробництва. Крім того, можливість швидкого реагування на ринкові потреби в 

даному випадку доповнюється невеликою тривалістю вегетаційного періоду 

плодоовочевих культур у часі, як правило – це однорічні, рідше дворічні 

рослини.  

У той же час, стратегію негайного реагування на потреби ринку для 

виробників органічної аграрної продукції, спеціалізацією яких є тваринництво, 

використовувати економічно недоцільно, оскільки така система 

господарювання є капіталомісткою, використовує спеціалізований комплекс 

будівель, машин, обладнання, механізмів, що відрізняється для птахівництва, 

вирощування великої рогатої худоби, свиней тощо. Відповідно, складно 

швидко змінити весь технологічний процес виробництва продукції 

тваринництва та перевести його на органічне. Можливо тому на вітчизняному 

органічному ринку домінують виробники продукції рослинництва. 

Для підприємств органічного виробництва тваринницького комплексу, на 

нашу думку, більш доцільно планувати свій розвиток на основі маркетингової 

стратегії диференціації продукції, сутність якої полягає у виготовленні 
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особливої продукції, для прикладу йдеться про молочні продукти «преміум-

класу», високого рівня якості та екологічної чистоти. Зазначене примушує 

шукати нові, оригінальні рішення щодо ринкового виділення та позиціонування 

органічної продукції тваринництва, обґрунтування її споживчих переваг. Наші 

пропозиції щодо застосування стратегії диференціації для виробництва 

органічної продукції тваринного походження стосуються зосередження уваги 

на мотивації здорового харчування, урахування фізіологічних потреб населення 

у тваринних жирах, зокрема молочних.  

Для реалізації стратегії диференціації агропродовольчим виробникам і 

продавцям органічної продукції слід акцентувати увагу на удосконаленні 

відповідного рекламного забезпечення, використанні сучасних комунікаційних 

засобів для доведення необхідної інформації до споживача, при цьому слід 

зробити акценти на високих показниках якості молочної (м’ясної) сировини як 

першооснови споживчої цінності готової продукції. Для прикладу, окремі 

вітчизняні виробники молочних продуктів вже втілюють зазначене у вигляді 

таких звернень до покупців, як «справжнє молоко», «справжнє масло», 

«продукт натурального виробництва», «екологічно чистий продукт» тощо. 

Безумовно слід використовувати іншу термінологію й акцентувати увагу на 

науково обґрунтованій, загальновживаній та правомірній в Україні назві: 

«органічний продукт», звісно, якщо він відповідає даній категорії за усіма 

характеристиками та має сертифікат відповідності.  

Практична реалізація стратегій, ступінь дієвості їхнього застосування у 

практиці вітчизняного аграрного виробництва продукції органічного сільського 

господарства буде залежати від таких складових: 

- типу господарства, його спеціалізації;  

- розмірів підприємства та чисельності працівників; 

- виробничої структури підприємства; 

- поточної та перспективної комерційної активності підприємства; 

- ринкової кон’юнктури; 
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- етапу життєвого циклу товару та інших.  

Одним із елементів активізації розвитку органічного сільського 

господарства в Україні є удосконалення підходів до визначення оптимальних 

характеристик господарств, їх типології, розмірів, структурно-функціональних 

показників діяльності, можливостей комерційного розвитку тощо. На сьогодні в 

аграрній системі розвиваються чотири типи господарств: 

1) господарства населення; 

2) фермерські господарства; 

3) сільськогосподарські підприємства; 

4) агрохолдинги.  

Найпоширенішою формою індивідуальної власності сьогодні в аграрній 

сфері є малі господарські формування – домогосподарства та невеликі 

фермерські господарства (в їхньому класичному розумінні), разом із цим, на 

аграрному ринку з’являються потужні «гравці» – великі фермерські 

господарства, сільгосппідприємства та агрохолдинги. Значення таких 

господарських структур та їх можливих переваг у системі органічного 

виробництва однозначно трактувати достатньо складно, адже доцільність їх 

розвитку в кожному із конкретних випадків важливо оцінити. Нами проведено 

порівняльний аналіз перспектив розвитку окремих типів підприємств (за 

розмірами) в системі аграрного виробництва органічної продукції в Україні. 

Зокрема, нами здійснено SWOT-аналіз для малих суб’єктів господарювання 

(табл. 3.7), внесок яких сьогодні в сільськогосподарському виробництві (за 

кількісними параметрами) є значним, насамперед це стосується молочної та 

м’ясної галузі.  

Виходячи із проведеного аналізу, ми вважаємо, що дрібні (середні) 

вітчизняні сільгосптоваровиробники мають значні потенційні можливості 

подальшого розвитку на аграрному ринку, але їх значення обмежується в силу 

несприятливої дії значної кількості чинників в основі яких – зміна державних 

акцентів щодо підприємницької діяльності домогосподарств (невеликих 
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фермерських господарств), сприйняття їх лише з позицій економічного 

потенціалу. 

Таблиця 3.7 

SWOT-аналіз діяльності малих суб’єктів господарювання 

на вітчизняному ринку продукції органічного сільського господарства 

Можливості  Загрози  

- Антимонопольний потенціал; 
- основа концентрації виробництва в 

сільській місцевості; 
- позитивна динаміка розвитку 

фермерських господарств; 
- державна підтримка; 
- забезпечення основ стійкого еколого-

економічного розвитку, втілення 
принципів екологічної необхідності 
аграрного виробництва. 

 

- Дефіцит професіональних кадрів та 
наукових обґрунтувань ведення 
господарювання; 

- низька мотивація праці на аграрних 
підприємствах;  

- обмеження кількості виробленої 
продукції; 

- незначні конкурентні переваги на 
аграрному ринку; 

- політична кон’юнктура та зміна 
преференцій.  

Сильні сторони  Слабкі сторони  

- Гарантоване забезпечення права 
власності на засоби виробництва; 

- мобілізація фінансових і виробничо-
сировинних ресурсів суб’єкта 
господарювання; 

- вирішення проблеми зайнятості 
населення; 

- можливості концентрації уваги на 
цільових ринкових сегментах; 

- ефективна експлуатація природних 
ресурсів на основі раціонального 
використання. 

- Обмежені можливості застосування 
техніки (габаритної та потужної); 

- незначна частка використання досягнень 
науково-технічного прогресу, інновацій; 

- низька інвестиційна привабливість; 
- складні процедури обов’язкової звітності;  
- концентрація зусиль переважно на 

поточних проблемах, низький рівень 
(відсутність) стратегій розвитку в 
майбутньому. 

Примітка. Розроблено автором.  

 

У той же час у світі впроваджуються підходи до розуміння суб’єктів 

малого підприємництва як основи до розвитку ринкової економіки, для 

вирішення питань соціальної політики, зокрема зайнятості, відповідно 

обирається спеціальний інструментарій, спрощуються механізми державного 

регулювання, підприємці отримують окремі преференції, зокрема у випадку 

виробництва органічної продукції, наприклад, субсидій на сертифікацію.   

В Україні розвиток малого аграрного підприємництва ми пов’язуємо з 

окремими перспективами, зокрема це стосується виробництва продукції 
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органічного сільського господарства в обмеженій кількості з нетрадиційної 

сировини (де велике виробництво буде економічно недоцільним та певною 

мірою екологічно небезпечним), зокрема молочної, яка має значний харчовий 

потенціал в аспекті підвищеної споживчої корисності. Йдеться про можливість 

виробництва таких харчових продуктів, як органічне козяче молоко (в Україні 

промислове значення має лише коров’яче молоко), різних видів козячого та 

овечого сиру, органічних кисломолочних напоїв, що володіють дієтичними та 

лікувально-профілактичними властивостями.  

Окремим виробничим ресурсом для розвитку малих (середніх) аграрних 

підприємств, на нашу думку, є вирощування нетрадиційних видів олійних, 

ефіроолійних та інших технічних культур – льону, маку олійного, конопель, 

коріандру, сої, кукурудзи, гірчиці, обліпихи тощо й відповідне виробництво 

рослинних олій (в невеликих кількостях). Споживчий інтерес до такої продукції 

можна пояснити світовими тенденціями до раціонального харчування, яке 

обов’язково включає споживання різних видів рослинних олій, які містять 

комплекс необхідних для людини поліненасичених жирних кислот з високим 

ступенем їх засвоєння та інші біологічно й фізіологічно цінні для організму 

людини речовин, а саме: ω-кислоти, фосфатиди, жиророзчинні вітаміни, 

мінеральні речовини тощо. При цьому слід акцентувати увагу підприємств на 

необхідності проведення агротехнічних процедур відновлення родючості 

ґрунтів після висаджування таких культур. Обмежуючим фактором у цій 

категорії виробників є організаційні та фінансові питання сертифікації 

виробництва органічної продукції (сировини). 

З позицій екологічного розвитку територій, домогосподарства населення 

та невеликі фермерські господарства є свого роду резерватом природних угідь – 

лук, пасовищ, природних водойм, чагарників, лісових смуг та інших природних 

ділянок, що на практиці реалізує концепцію сталого розвитку через екологічні 

акценти, є основою екологічно збалансованого управління соціально-
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економічних розвитком аграрного сектора в Україні з двох, певною мірою 

протилежних, підходів: 

1) економічного відтворення вітчизняного аграрного господарства на 

засадах максимальної натуральності та екологічної чистоти 

виготовленого органічного продукту; 

2) екосистемного регулювання розвитку галузей рослинництва, 

тваринництва, їх екологічних констант на засадах економічної та 

соціальної доцільності аграрного органічного виробництва.  

При визначенні місця та ролі окремих господарств у системі аграрного 

бізнесу важливо визначити ринкові спрямування й пріоритети, розширити 

мотивації їх розвитку. Доцільно навести приклад прогресивної практики 

світового аграрного господарювання щодо вибору цільових ринкових 

сегментів, орієнтації на конкретних споживачів, що є основою стратегії 

ефективної політики малих та середніх суб’єктів аграрного ринку, забезпечення 

їх конкурентних переваг. Зокрема, окремі фермерські господарства в Канаді, які 

спеціалізуються на утриманні великої рогатої худоби молочного типу, 

орієнтуються у своїй діяльності на конкретні ресторанні заклади, в тому числі й 

на ті, які пропонують своїм споживачам органічні страви, постачаючи їм свою 

продукцію (молоко, окремі види молочних продуктів – вершки, кисломолочний 

сир, вершкове масло, молочну сироватку тощо) за відповідним призначенням. 

Такий принцип слід використовувати і в Україні, формуючи ефективні 

підприємницькі взаємозв’язки між фермерськими господарствами органічного 

типу та підприємствами ресторанного сервісу, на практиці розвиваючи мережу 

закладів здорового харчування, впроваджуючи державні соціальні програми з 

метою підвищення рівня культури харчування населення та забезпечення 

переваг екологічних підходів у господарюванні органічного спрямування.  

Разом із тим, малі аграрні товаровиробники не спроможні в повній мірі 

виконувати важливі соціально-економічні завдання держави, пов’язані з 

забезпеченням населення України в достатній кількості високоякісними 
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органічними харчовими продуктами у зв’язку із організаційно-фінансовими 

стримуючими факторами, зокрема щодо сертифікації. Для досягнення 

відповідних позитивних результатів щодо цього необхідним є удосконалення 

розвитку великих аграрних господарств в цілому, зокрема збільшення частки 

виробленої ними органічної продукції на вітчизняному ринку. Тому важливо 

сьогодні поставити питання на державному рівні щодо необхідності 

укрупнення окремих сегментів аграрного виробництва, зокрема це також буде 

інтенсифікувати розвиток вітчизняного ринку органічної продукції – зернової, 

плодоовочевої, молочної, м’ясної та інших груп продовольчих товарів, потреба 

в яких є найбільшою, а самі продукти є соціально важливими. Підтвердженням 

доцільності зазначеної позиції, на нашу думку, можуть бути такі переваги 

великих аграрних підприємств: 

̶  по-перше, постійне забезпечення харчової та переробної промисловості 

України якісною сировиною, населення – харчовими продуктами високої якості 

та необхідної кількості у відповідності до фізіологічних норм споживання і 

реального попиту на ті чи інші види органічної продукції; 

̶ по-друге, підвищення рівня якості, безпечності, стандартизованої 

відповідності аграрної продукції за рахунок полегшення методичної процедури 

впровадження стандартизаційних правил, вимог, норм та їх сертифікаційного 

підтвердження, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості вітчизняних 

підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках;  

̶  по-третє, покращення умов роботи вітчизняних аграрних підприємств на 

відповідних ринках, перспективності їх подальшого розвитку за рахунок 

зосередження значної кількості кваліфікованих кадрів, високого рівня їх 

професійної майстерності, мотивованої зацікавленості в кінцевих результатах 

своєї роботи. Йдеться також про доцільність роботи маркетингових служб на 

рівні агрохолдингів, великих фермерських господарств, можливість 

впровадження сучасних систем менеджменту на відповідних підприємствах, 
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зокрема міжнародних систем управління якістю на основі стандартів ISO серії 

9000, 10000, 14000, 22000 та сучасної системи управління безпечністю 

харчових продуктів НАССР;  

̶  по-четверте, впровадження масштабних інвестиційних проектів на 

основі нових (або удосконалених) інноваційних технологій органічного 

аграрного виробництва, суттєвого підвищення ступеня механізації та 

автоматизації основних видів сільськогосподарських робіт з урахуванням 

технічних регламентів;  

̶  по-п’яте, можливості суттєвого удосконалення екологічних підходів до 

культури ведення органічного виробництва та його природного оновлення на 

основі розробки власних проектів на рівні окремих господарств, які будуть 

відображати конкретні агроекологічні умови господарювання, зокрема йдеться 

про перспективи розширення площ агроекологічних ландшафтів із залученням 

природних екосистем в єдині господарські цикли тощо. 

Виходячи з проведених нами досліджень, слід зробити висновок про 

перспективність активізації виробництва в Україні органічних продуктів на 

основі ефективного поєднання функціонування великих та малих (середніх) 

господарств в рамках трансформаційних процесів та конкретної ринкової 

ситуації. Прикладом стимулювання розвитку органічного сільського 

господарства в Україні на основі структурної реорганізації аграрних 

підприємств є молокопродуктовий підкомплекс агропродовольчої системи. 

Значні перспективи ми пов’язуємо з розробкою науково обґрунтованих та 

практично доцільних державних і регіональних програм виробництва молочної 

сировини та молочної продукції (як соціально важливої разом із 

хлібопродуктами) на рівні аграрних підприємств різних типів за розмірами та 

системами господарювання. З цією метою необхідно вміло адаптувати 

програми розвитку молочарства, які сьогодні задекларовані державою, але 

практичне доведення їх до конкретних господарств не виконується, відповідно, 
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значні позиції тут повинні зайняти маркетингові служби суб’єктів саме 

органічного аграрного господарювання.  

У рамках запропонованих стратегій в органічному сільському 

господарстві перспективно впроваджувати електронну комерцію як сучасний, 

дієвий інформаційно-комунікаційний засіб здійснення ділових операцій, 

укладання угод з використанням електронних засобів, виконання платіжних і 

фінансових дій у глобальній мережі, що створює стратегічні конкурентні 

переваги для організації комерції на рівні окремого суб’єкта. Аграрна 

електронна комерція включає віртуальне співробітництво аграрного 

підприємства через електронну мережу з реальними й потенційними 

споживачами (що є елементом інтерактивного маркетингу), розповсюдження 

інформації про споживчі властивості та переваги органічної продукції 

конкретного господарства (фото-, відеопоказ технологічних процесів 

вирощування, зберігання, первинної переробки та постачання готових 

продуктів), складання каталогів продукції та розміщення їх на відповідних 

сайтах, проведення замовлень та оформлення електронних платежів за покупку 

сировини, додаткових технічних й технологічних матеріалів, частково або 

повністю переробленої продукції, організація розрахунків через банківську 

мережу тощо. Такий підхід, з одного боку, дозволить оператору органічного 

сільського господарства суттєво підвищити ефективність збутової політики, 

зокрема завдяки дієвій рекламі власної продукції, з іншого боку – знизить 

витрати на формування замовлення (в тому числі перспективного на тривалий 

термін), дасть можливість знизити собівартість органічної продукції, одержати 

додатковий дохід від супроводжуючих послуг, поліпшити конкурентну позицію 

відповідної продукції на ринку. Такі приклади в Україні вже є. 

Вагомим маркетинговим інструментарієм удосконалення системи 

аграрного господарювання є логістика – наука й практика управління 

потоковими процесами в економіці. На сьогодні агрологістика найбільш 

динамічно розвивається в США, Канаді, країнах Західної Європи. Розвиток 
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аграрної логістики в Україні є недостатнім, потребує наукових теоретичних 

обґрунтувань, нових методів, моделей планування, контролю та управління 

процесами, їх практичного ринкового застосування. Важливість зазначено 

підтверджується тим, що значну частину часу товар із загального виробничого 

циклу проходить каналами матеріально-технічного забезпечення – постачання 

сировини (матеріалів), зберігання, складування, транспортування готової 

продукції (або агросировини, зокрема, зерно, молоко тощо). Йдеться про 

необхідність суттєвого підвищення рівня узгодженості матеріально-технічних, 

фінансових, транспортних, трудових, інформаційних, природоохоронних та 

інших процесів в аграрному середовищі. Це, у свою чергу, забезпечить перехід 

роботи суб’єктів вітчизняного аграрного господарювання на новий рівень, 

підвищить ефективність забезпечення аграрних підприємств необхідною 

сировиною, матеріалами (зокрема, селекційним високопродуктивним насінням, 

плодовими саджанцями, добривами, засобами догляду за культурами та іншим), 

удосконалення технологій виробничого процесу, доведення аграрної продукції 

до кінцевого споживача в рамках агропродовольчої системи тощо.  

Доцільність розвитку аграрної логістики в особливому ракурсі виявить 

себе при організації виробництва продукції органічного сільського 

господарства в Україні, йдеться про можливості практичної реалізації 

принципу екологізації в системі аграрного господарювання, зокрема 

рослинництва, тваринництва, досягнення стану оптимальності поєднання 

екологічних факторів виробництва та високої екологічної культури суспільства 

на основі сукупних інтеграційних процесів, які в рівній мірі відображають 

інтереси товаровиробників, споживачів, суспільства в цілому й реалізуються 

через забезпечення необхідного рівня продовольчої безпеки. Також необхідно 

пам’ятати, що вимоги відповідності висуваються не тільки до виробництва, 

вирощування, переробки органічної продукції (сировини), але й щодо 

зберігання, перевезення та її реалізації. 
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Ми пропонуємо суб’єктам аграрного господарювання, які 

спеціалізуються на виробництві продукції органічного сільського господарства, 

використовувати визначені нами підходи щодо формування логістичних 

потоків та їх ефективних взаємодій з метою мінімізації сумарних затрат на 

основі інтеграції усіх процесів (рис. 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Схема напрямів формування логістичних взаємодій у 

системі управління оператором органічного сільського господарства 

Примітка. Розроблено автором.  
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Використання логістичних підходів в управлінні суб’єктами органічного 

сільського господарства, обґрунтованих логістичних схем при виробництві та 

реалізації органічної продукції буде визначати такі переваги для аграрних 

підприємств: прийняття найбільш оптимальних та дієвих управлінських 

рішень; розширення ринків збуту органічної продукції як більш досконалої в 

споживчому відношенні; виникнення додаткових (прибуткових) напрямів 

діяльності, які супроводжують основне виробництво; підвищення корисного 

ефекту аграрної діяльності; перспективи сталого розвитку.  

Отже, формування нових підходів до активізації розвитку органічного 

сільського господарства в Україні на основі сучасних концепцій із 

застосуванням відповідного маркетингового інструментарію дозволить 

вітчизняним суб’єктам аграрного органічного виробництва перейти на новий 

рівень спрямування агробізнесу, налагодити взаємозв’язки між аграрною, 

соціальною та природною сферою в розрізі підвищення ефективності їх 

взаємодій, що в кінцевому вияві забезпечить економічну доцільність 

органічного виробництва, підвищить рівень соціальної значущості та 

конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції, забезпечить 

застосування сучасних прогресивних методів охорони навколишнього 

природного середовища, підвищить ступінь екологічної відповідальності 

підприємства, відповідності продукції та безпечності довкілля, реалізуючи у 

сукупності економічні, екологічні та соціальні ефекти сталого аграрного 

розвитку.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Перспективи розвитку органічного сільського господарства в Україні 

слід пов’язати із ефективним поєднанням ринкових стратегій вітчизняних 

підприємств (як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках) та параметрів 
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екологічного забезпечення як самого органічного продукту, так і формування 

нової культури агроекологічних взаємодій.  

2. З позицій ринкового удосконалення розвитку органічного сільського 

господарства необхідно підвищувати рівень конкурентоспроможності 

відповідної продукції на основі пропозицій споживачу продукту із 

удосконаленими властивостями, відповідного акцентування уваги до 

підвищеної споживчої корисності органічного продукту. Нами запропонована 

для вітчизняних органічних товаровиробників оціночна формула визначення 

узагальненого показника конкурентоспроможності із урахуванням значень 

одиничних показників якості, ціни, реалізації, реклами, іміджу підприємства та 

оціночних параметрів якості органічної продукції – харчової та фізіологічної 

цінності, рівня безпеки, екологічності для довкілля, патентно-правового 

забезпечення, ступеня використання інноваційних технологій при виробництві 

відповідного продукту.  

3. Удосконалення культури аграрного господарювання на основі 

органічного сільського господарства ми пов’язуємо з використанням 

різноспрямованих підходів до процесів управління екологічністю розвитку: 

управління якістю та загальне забезпечення якості – менеджмент якості, 

екологічний менеджмент, системи управління якістю, попередження 

виникнення ризиків; використання інноваційних методів, нових технічних й 

технологічних рішень у системі управління виробничими процесами в 

«режимі» високої якості, натуральності й безпечності продуктів, зокрема 

використання переваг альтернативних систем розвитку сільського 

господарства.  

4. З метою удосконалення процесів стимулювання виробництва та 

споживання продукції органічного сільського господарства в Україні ми 

пропонуємо окремі складові ринкових та екологічних мотивацій; інструменти 

екологізації аграрного господарювання у відповідності до цільових державних 

проектів; шляхи оптимального поєднання комерційних інтересів 
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товаровиробників, запитів споживачів та еколого-економічних пріоритетів 

держави, підвищення рівня соціально-культурних цінностей на основні 

концепції (здорового) харчування населення, насамперед – органічного. 

5. 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 зазначено 

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. 

 

Результати дослідження щодо розділу 3 висвітлено у таких працях автора 

[82; 83; 85; 94]. 
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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 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 
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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 
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інструментів і важелів 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 
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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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Додаток А 

Характеристика основних різновидів альтернативного сільського 

господарства 

Різновид Країна, в якій 

дана система 

користується 

найбільшою 

популярністю 

Особливості 

1 2 3 

Біодинамічне 
(Biodynamic 
Agriculture) 

Німеччина, 
Швеція, Данія 

- враховуються природні (земні) та космічні 
фактори; 
- використання спеціальних біодинамічних (роги 
тварин, гній, кварц) та компостні препарати (суміш 
гною із деревієм, кропивою, ромашкою лікарською, 
дубовою корою, валеріаною тощо) з метою 
удобрення, стимуляції росту та захисту. 

Біологічне 
(система 

«Лемер-Буше) 
 
 

Франція, Польща - компостування органічних добрив шляхом 
аеробної ферментації; 
- використання сівозміни з ощадливим режимом 
насичення одними культурами та застосування 
сидератів; 
- використання сірчаних і мідних препаратів у 
плодівництві та виноградарстві; 
- дозволені «нетоксичні» препарати – ефірні олії 
рослин, порошки із водоростей і скальних порід, а 
також окремі біодинамічні препарати (настій із 
кропиви, відвар хвощу тощо); 
- проти шкідників і хвороб застосовуються 
запобіжні заходи, проти бур’янів – механічні й 
вогневі. 

Органо-
біологічне 

 
 

Швеція, 
Швейцарія 

- прагнення до «живого і здорового ґрунту» за 
рахунок підтримки і активізації його мікрофлори; 
- використання післяжнивних решток; 
- застосування органічних (гній, сидерати) та 
мінеральних повільно діючих добрив (томасшлак, 
калімагнезія, базальтовий пил); 
поверхневий обробіток ґрунту; 
- засоби боротьби зі шкідниками аналогічні до тих, 
що застосовуються при біологічному землеробстві. 

Органічне 
(Organic 
Farming) 

США, країни ЄС - виробництво, переробка та зберігання сировини та 
продукції без синтетичних добрив, пестицидів, 
антибіотиків, ГМО або регуляторів росту; 
- застосовуються лише ті мікробіологічні продукти 
та матеріали, що мають рослинне, тваринне або 
мінеральне походження; 
- для боротьби зі шкідниками використовують 
піретрум, часник, тютюновий пил тощо. 
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Продовження додатку А 

1 2 3 

Біоінтенсивне 
міні-сільське 
господарство 

(Biointensive Mini-
Farming) 

США - стимулювання біологічної активності ґрунту; 
- проведення комплексної боротьби зі шкідниками;  
- обмежене використання мінеральних добрив, при 
цьому основною метою є досягнення максимальної 
врожайності з мінімальної площі землі;  
- широко використовується на дрібних фермах. 

Система ANOG 
(«ближче до 
природи») 

Німеччина - використовуються більшість підходів органо-
біологічного землеробства; 
- на підставі наукового аналізу стану ґрунту для 
кожного господарства розробляються індивідуальні 
плани внесення органічних добрив. 

Система LISA 
(Low Input 
Sustainable 
Agriculture)  

(«низьковитратне 
сільське 

господарство»)  

США - використання синтетичних добрив і пестицидів, 
нижче встановленої норми; 
- мобілізація внутрішніх відновлювальних ресурсів; 
- розвиток вологозберігаючих технологій; 
- перехід на технічні засоби боротьби з бур’янами та 
шкідниками; 
- регулювання складу біоценозів. 

ЕМ-технології 
(Effective 

Microorganism 
Technologies) 

Німеччина, 
Японія, Росія 

- використання ефективних мікроорганізмів (ЕМ) 
для підвищення родючості ґрунту; 
- ЕМ – стійкий симбіоз на співдружність 
регенеративних мікроорганізмів для рослин і 
людини; 
- застосування ЕМ-препаратів як добрив. 

Система No-till 
(«нульовий 
обробіток») 

Великобританія, 
США 

- відсутність плужного обробітку повністю 
компенсуються застосуванням гербіцидів, як заходу 
захисту посівів від бур’янів; 
- можливість проведення сівби у найкращі 
агротехнічні строки та звести до мінімуму ерозійні 
процеси. 

Інтегроване - - поєднання переваг інтенсивного та органічного 
агровиробництва та одночасне уникнення недоліків 
кожного з них. 

Екологічне - - обмеження застосування пестицидів, гнучкий 
підхід до питання використання мінеральних 
добрив; 
- дозволено використання «нетоксичні» препарати 
(ефірні олії, порошки, настої із водоростей тощо). 

 
Примітка. Побудовано автором за [57; 77; 80; 114; 115; 159; 176; 177; 193; 197]. 
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Додаток Б 

Порівняння середніх роздрібних цін на звичайну та органічну 

продукцію в Україні, станом на 01.08.2014 року 

Вид 

продукції 
Одиниця 

вимірювання 

Ціни, грн. Перевищення 

ціни органічної 
продукції, рази 

Звичайна 

продукція на 

продуктових 

ринках 

Органічна продукція 

в інтернет-

магазині 
«Органік 

Ера» 

в інтернет-

магазині 
«Eco club» 

Овочі та фрукти 
Морква кг 4.52 16.00 20.50 3,5-4,5 
Буряк кг 3.89 16.00 18.20 4,1-4,7 
Капуста 
білокачанна 

кг 2.72 16.00 15.20 5,6-5,9 

Помідори кг 6.08 35.00 58.00 5,8-9,5 
Огірки кг 6.11 36.00 58.00 5,9- 9.5 
Картопля кг 4.17 16.00 - 3,8 
Цибуля кг 5.21 23.00 35.00 4,4-6,7 

Яблука кг 6.20 31.00 - 5,0 
Крупи 

Рисова кг 9.18 - 18.00-20.00 1,9-2,2 
Гречана кг 8.97 57.50 50.00 5,6-6,4 
Манна кг 5.43 28.00 28.12 5,2 
Пшоняна кг 6.53 26.00 26.25 4,0 

М'ясо  
Свинина розвіс/кг 43.80-52.24 98.00-177.00 90.00-180.00 2,0-3,4 
Яловичина розвіс/кг 44.37-55.24 70.00-375.00 70.20-376.97 1,6-6,8 
Курка розвіс/кг 23.90 75.00 55.00 2,3-3,1 
Свиняче сало розвіс/кг 22.87 67.00 68.00 2,9 

Молочні продукти 
Молоко, 2.5% 
жирн. 

л 7.39 20.00 15.00-24.00 2,0-3,2 

Масло 
вершкове 

розвіс/кг 57.82 225.00 140.00 2,4-3,9 

Інше 
Цукор розвіс/кг 10.18 35.00 - 3,4 
Борошно кг 4.81 20.00 17.00 3,5-4,2 
Олія 
соняшникова 

л 14.13 74.00 68.00 4,8-5,2 

Хліб кг 4.90-5.50 23.00 18.00-21.50 3,7-4,2 
Яйця курячі 10 шт. 7.28-8.69 27.00 10.00-14.50 1,4-3,1 

Примітка. Складено автором на основі [117; 119; 121]. 
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Додаток В 

Перелік стандартів IFOAM  
(станом на 11.08.2011) 

Регіони 

світу 

Стандарти 

 

1 2 

Міжнародні 
 

- IFOAM Standard; 
- ABDP-Demeter Plant Breeding Standard*; 
- International Standard for Forest Garden Products (FGP)*. 

Африка 
 
 
 
 

- Tunesia Organic Regulation (Туніс); 
- Afrisco Standards for Organic Production (ПАР); 
- EnCert Organic Standards (Кенія)*; 
- Organic Standards for Tancert (Танзанія); 
- Uganda Organic Standard (Уганда); 
- Basic Norms of Organic Agriculture in Senegal (Сенегал)*; 
- East African Organic Products Standard (Східна Африка)*; 
- Green Growers Association Standard (Південна Африка)*. 

Азія 
 
 
 
 
 

- China Organic Regulation (Китай); 

- India Organic Regulation (Індія); 

- Japan Organic Regulation (Японія); 

- Israel Organic Regulation; 

- OFDC Organic Certification Standard (Китай); 
- Japan Organic & Natural Foods Association Organic Standard (Японія); 
- CONU Organic Standard (Південна Корея); 
- DCOK, LLC International Standards (Південна Корея); 
- GOAA International Standards (Південна Корея); 
- ACT Basic Standards (Таїланд); 
- AncientHerbals Guideline for Wild Crafted Herbals (Вірменія)*; 
- MASIPAG Organic Standards (Філіппіни)*; 
- Sawang Boran Silk Standard (Таїланд)*; 
- Vietnam PGS Standards (В'єтнам)*; 
- Saudi Arabia Organic Regulation (Саудівська Аравія). 

Океанія - National Standard for Organic and BioDynamic Produce (Австралія); 

- New Zealand Organic Export Regulation (Нова Зеландія); 

- Australian Certified Organic Standard (Австралія); 
- NASAA Organic Standard(Австралія); 
- AssureQuality Organic Standard (Нова Зеландія); 
- BioGro Organic Standards (Нова Зеландія). 

Європа - EU Organic Regulation (ЄС); 

- Switzerland Organic Regulation (Швейцарія); 

- Turkey Organic Regulation (Туреччина); 

- BioSuisse Standards (Швейцарія); 
- Ecoland Standards for Organic Agriculture and Food Production (Німеччина); 
- Gäa Private Standards (Німеччина); 
- Naturland Standards (Німеччина); 
- CCPB Global Standard (Італія); 
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Продовження додатку В 

1 2 

 - Italian Organic Standard (Італія); 
- Organska Kontrola Standards for production and processing (Боснія і 
Герцеговина); 
- BioPark Guidelines for Organic Production and Processing (Німеччина); 
- Nature & Progrès Standards (Франція)*. 

Південна 
Америка 

- Argentina Organic Regulation (Аргентина); 

- Costa Rica Organic Regulation (Коста-Ріка); 

- Argencert Organic Standard (Аргентина); 
- Letis IFOAM Standard (Аргентина); 
- OIA Organic Standards (Аргентина); 
- Bolicert Organic Standard for Production and Handling (Болівія); 
- Guidelines for the IBD Quality Organic Standard ( Бразилія). 

Північна 
Америка 

- Canada Organic Regulation (Канада); 

- USA Organic Regulation (США); 

- CCOF Global Market Access Standard (США)*; 
- Farm Verified Organic Requirements Manual (США); 
- DOAM Organic Standards (Домініка)*; 
- Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos’ (Мексика)*; 
- NOFA Standards for Organic Land Care (США)*. 

Примітки:  
1. *- заявлені стандарти до сімейства стандартів IFOAM. 
2. Побудовано автором на основі [202]. 
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Додаток Д 

Порівняння світових стандартів з органічного сільського господарства 

№ 

 
Ознаки Council Regulation (EC) No 

834/2007 

Commission Regulation (EC) No 1235/2008 American USDA National 

Organic Program - NOP 

IFOAM International Basic 

Standard 

1 2 3 4 5 6 

1 
 

Визначення 
органічної 
продукції 

Офіційно закріплено використання 
в маркуванні термінів 
«органічний», «екологічний», 
«біологічний» та їхніх відповідних 
скорочень («еко-» та «біо-») у всіх 
офіційних документах 
Європейського Союзу щодо 
органічного сільського 
господарства. Органічними 
продуктами прийнято вважати ті, в 
яких не менше 95 % інгредієнтів є 
органічними (пункт 4). 

Харчовими продуктами органічного 
походження прийнято вважати ті, в яких не 
менше 95 % інгредієнтів є органічними (стаття 

9.1). 

 «100% органічні» (вміст: 100% 
органічних інгредієнтів); 
«органічні» (вміст: не менше 
95% органічних інгредієнтів); 
«виготовлені з органічними 
компонентами» (вміст: 70-95% 
органічних інгредієнтів); 
«продукти з менш ніж 70% 
органічних компонентів» (при 
маркуванні необхідно вказати 
кожен органічний компонент та 
% його вмісту у продукції)  
(§ 205.301, 205.305). 

Офіційно закріплено використання в 
маркуванні термінів «органічний», 
«екологічний», «біологічний» та 
їхніх відповідних скорочень («еко-» 
та «біо-») у всіх офіційних 
документах Європейського Союзу 
щодо органічного сільського 
господарства (секція А. Загальні 
положення). 
 

2 Категорії 
продукції 

Регулювання ЄС поширюється на 
такі категорії: сільськогосподарські 
культури (рослинництво); 
тваринництво, аквакультури. 

Сфера застосування цього стандарту 
поширюється на: живі або неперероблені 
сільськогосподарські продукти; перероблені 
сільськогосподарські продукти, призначені для 
споживання як харчові продукти; корми; 
вегетативний садивний матеріал і насіння для 
вирощування. Продукти рибальства і 
полювання на диких тварин не будуть 
вважатися органічною продукцією (стаття 2.1). 

Регулювання НОП 
поширюється на такі категорії: 
сільськогосподарські культури 
(рослинництво), тваринництво. 
Відсутнє детальне регулювання 
таких категорій як 
бджільництво, гриби, 
аквакультури. 

Регулювання IFOAM поширюється 
на такі категорії: 
сільськогосподарські культури 
(рослинництво); тваринництво, 
аквакультури. 

3 Застосування 
стандартів по 
відношенню 
до імпорту 
органічних 
продуктів 

При укладанні угод 
еквівалентності беруться до уваги 
керівні принципи Кодексу 
Аліментаріус. 

_ Існує угода еквівалентності з 
Канадою. 

Стандарти IFOAM пропонуються для 
використання різними урядами з 
метою гармонізації процесу імпорту 
органічних продуктів. 
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Продовження додатку Д  

1 2 3 4 5 6 

4 Перевірка під 
час 

перехідного 
періоду 

Відсутній обов’язковий контроль 
або моніторинг під час перехідного 
періоду. 

Проводиться моніторинг під час перехідного 
періоду (стаття 5.2). 

Відсутній обов’язковий 
контроль або моніторинг під 
час перехідного періоду. 
Сертифікаційні органи не 
можуть вимагати інспекції 
протягом цього періоду як одну 
із передумов для майбутньої 
сертифікації продукції. 

Проводиться моніторинг під час 
перехідного періоду. 

5 Насіння та 
посадковий 
матеріал 

Для вирощування продукції має 
використовуватися тільки 
органічне насіння (стаття 12 

пункт 1і). 

Для виробництва інших продуктів крім насіння 
та вегетативного садивного матеріалу слід 
використовувати лише насіння та вегетативний 
садивний матеріал, отримані методами 
органічного виробництва (стаття 6.4.1). У 
випадках, якщо органічне насіння чи 
вегетативний насіннєвий матеріал не доступний 
на ринку, то дозволяється використовувати 
насіння і вегетативний садивний матеріал з 
виробничого підрозділу, який знаходиться на 
етапі переходу до органічного виробництва, у 
випадках, до яких не може бути застосований 
попередній пункт (стаття 6.4.1.1). 

Можливість використання 
звичайного насіння, якщо 
еквівалентного органічному ще 
немає (§205.204). 

Можливість використання 
звичайного насіння за умови, що 
воно не було оброблене 
пестицидами. Орган сертифікації 
повинен встановлювати терміни та 
умови для винятків, коли дозволено 
використання будь-якого хімічно-
обробленого насіння та посадкового 
матеріалу (пункти 4.1.1, 4.1.2). 

6 Паралельне 
виробництво 

Худоба сертифікована як органічна 
має знаходитися в місцях, де немає 
доступи до інших видів тварин 
(стаття 14в). Розмежування 
виробництва органічних кормів в 
часі і просторі від виробництва 
неорганічних (стаття 18). Існують 
обмеження стосовно паралельного 
виробництва однієї тієї ж культури 
традиційним методом та 
органічним на одному і тому ж 
господарстві, можна вирощувати 
культури тільки різних сортів, 
виняток становлять багаторічні 
культури. 

Якщо не всі підрозділи сільськогосподарських 
угідь використовуються для органічного 
виробництва, оператор повинен відділяти 
землю, тварин і продукти, які використовуються 
для органічних підрозділів або вироблені ними, 
від землі, тварин і продуктів, які 
використовуються для підрозділів з 
традиційною системою господарювання або 
вироблені підрозділами з традиційною 
системою господарювання, та вести відповідні 
записи для підтвердження такого поділу (стаття 

6.1 пункт 3). 

Правила НОП не розглядають 
паралельні виробництва, тобто 
немає ніяких спеціальних 
обмежень стосовно цього 
питання. Проте повинні 
проводитися заходи щодо 
запобігання зміщування 
органічного і традиційного 
виробництв. 

Паралельне виробництво 
допускається за умови чіткого 
розмежування традиційного та 
органічного виробництв (пункти 

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3). 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 4 5 6 

7 Екологічні 
аспекти 

Згадування у преамбулі правил ЄС. Регулюються зазначенням специфічних 
принципів сільськогосподарського 
виробництва, де акцент робиться на екологічній 
складовій (стаття 4.2). 

Згадування у НОП про 
збереження біорізноманіття та 
зменшення шкідливого впливу 
на родючість ґрунту, проте 
особливі вимоги стосовно 
дотримання цих рекомендацій 
не висунуті. 

Вимога щодо здійснення відповідних 
заходів стосовно збереження та 
поліпшення ландшафтного та 
біологічного різномаїття. 

8 Соціальні 
аспекти 

Згадування у преамбулі правил ЄС. Згадування у поставлених цілях до органічного 
сільського господарства (стаття 3). 

Немає ніяких особливих вимог 
дотримання соціальних 
аспектів при здійсненні 
діяльності. 

Контроль за забезпеченням 
належних умов праці для 
працюючих, заборона використання 
дитячої праці, необхідність 
проведення соціальної політики. У 
разі порушення зазначених вимог, 
продукт виготовлений на такому 
підприємстві буде визнаний 
неорганічним (розділ 8 «Соціальна 

справедливість»). 
9 Термін 

конвер-
сійного 
періоду 

Збір дикорослих рослин 
дозволений, якщо конверсійний 
період тривав не менше 3-х років 
(стаття 12 пункт 2а). 

Для того щоб рослини і продукція рослинництва 
могли вважатися органічними, перехідний період 
до земельних ділянок має тривати щонайменше 
протягом 2-х років до засівання або, для лук і 
пасовищ чи багаторічних фуражних культур, 
щонайменше протягом 2-х років до початку 
використання в якості органічних кормів, або, для 
багаторічних культур крім фуражних, протягом 
щонайменше 3-х років до першого збирання 
органічних продуктів (стаття 6.2.2). Конверсійний 
період для тварин і продукції тваринництва: 12 
місяців для коней і жуйних тварин, призначених 
для виробництва м’яса, і в будь-якому випадку не 
менше 2\3 їхнього життя; 6 місяців для дрібних 
жуйних тварин і свиней, та худоби для 
виробництва молока; 10 тижнів для птиці, 
призначеної для виробництва м’яса, введеної до 
господарства до досягнення нею триденного віку; 
6 тижнів для птиці, призначеної для виробництва 
яєць (стаття 6.2.4). 

Вирощувати культури можна 
на території, де не 
застосовувалися заборонені 
матеріали протягом 36 місяців. 
Перелік дозволених матеріалів 
у НОП зазначено (§205.202). 

За 12 місяців до посіву однорічних 
культур та за 18 місяців до збору 
врожаю багаторічних культур 
(пункт 4.2). 

Примітка. Сформовано автором на основі [172; 173; 180; 186]. 
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Додаток Е 

Потенційно придатні для вирощування органічної продукції території  

в Україні 

 

Примітка. Джерело [75, с. 10]. 
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Додаток Ж 

Етапи впровадження системи НАССР в агропродовольчій системі 

№ Етапи Пояснення 

1 2 3 

1 Створення групи розробки та 
впровадження системи 

(команда НАССР). 

Для того, щоб цілком зрозуміти процес і бути 
спроможним визначити всі ймовірні ризики і 
критичні точки контролю, важливо, щоб команда 
НАССР складалася з фахівців різних функціональних 
відділів підприємства. 

2 Опис продукту. Опис має містити інформацію стосовно безпечності 
продукту, наприклад, склад, фізичну, хімічну 
структуру сировини і кінцевого продукту, кількість 
кислоти й алкалоїду в продукті (рН): будь-яку 
обробку, що знищує або скорочує рівень 
мікроорганізмів, таку, як нагрівання, охолодження, 
копчення та інше; вимоги до пакування, зберігання і 
транспортування. 

3 Визначення галузі 
використання продукту. 

Виходить з передбачуваного її вживання споживачем з 
врахуванням вразливих груп населення. 

4 Графік (діаграма) 
послідовності процесу 

виробництва. 

Головна функція команди фахівців - скласти 
послідовність процесів виробництва від закупівлі 
сировини до постачання продукту споживачеві. 
Експертиза фахівця з виробництва є дуже важливою 
на цьому етапі. Процеси мають певні особливості на 
різноманітних підприємствах, і точна діаграма 
послідовності встановлює конкретні деталі даного 
процесу. 

5 Перевірка правильності 
діаграми послідовності на 

місці. 

Після завершення упорядкування діаграм і схем 
члени команди повинні на виробничих дільницях 
звірити отриману інформацію з реальним 
виробництвом. 

6 Складання переліку всіх 
небезпечних чинників. 

Всі реальні ризики, що можуть бути наявні в будь-
якому з інгредієнтів і на будь-якому етапі 
виробництва, мають бути розглянуті.  

7 Визначення критичних точок 
контролю. 

Усі інгредієнти і кожна стадія процесу беруться по 
черзі, і розглядається імовірність кожного 
визначеного ризику. Команда повинна визначити 
можливість росту ризику на даному етапі, чи може 
він бути скорочений або знищений. Оцінка й 
експертиза команди НАССР є головними чинниками 
у встановленні критичної контрольної точки. Дуже 
важливо, щоб критичні контрольні точки трималися 
під контролем. Під час визначення ступеня 
моніторингу за критичною контрольною точкою 
оцінка ризику повинна бути зроблена, щоб був 
описаний рівень спостереження за ним. 
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Продовження додатку Ж 

1 2 3 

8 Сигнальні рівні та допуски 
для критичних точок 

контролю. 

Команда повинна визначити сигнальні рівні та 
допуски для кожної критичної точки контролю, а 
також засоби, за допомогою яких будуть 
контролюватися ризики для кожної критичної 
контрольної точки. Вони можуть визначати, 
наприклад: рівень хлорину у воді для промивання; 
температуру під час зберігання; використання 
документованих процедур. Усе має бути 
зареєстровано. 

9 Процедури з моніторингу за 
критичними точками 

контролю. 

Моніторинг - це механізм для підтвердження того, 
що процес виробництва або процедури поводження 
з продуктом на всіх критичних контрольних точках 
тримаються під контролем. 

10 Коригувальні дії. Якщо моніторинг визначає, що параметри не 
відповідають вимогам або процес не 
контролюється, коригувальні дії мають бути 
здійснені найшвидше. Коригувальні дії повинні 
враховувати найгірший варіант і ґрунтуватися на 
оцінці шкоди, ризику і ступеня його небезпеки.  

11 Процедури перевірки та 
обстеження. 

Після виконання всіх дій і процедур їх необхідно 
переглянути перед застосуванням і регулярно 
перевіряти з моменту початку роботи. 

12 Ведення документації. Ведення записів основною частиною НАССР. 
Записи демонструють правильність процедур від 
самого початку до кінця процесу, простежуючи 
виробничий шлях продукту. В документах 
необхідно реєструвати реальні дані з упровадження 
НАССР, наприклад, визначення ризиків і вибір 
критичних обмежень, а також дані, що стосуються 
моніторингу за критичною контрольною точкою і 
вжитими коригувальними заходами. 

Примітка. Згруповано автором на основі [42, с. 90-92; 68]. 
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Додаток З 

Критичні точки контролю для виробників-переробників органічної 

сільськогосподарської продукції  

№ 

 

Критичні 
точки 

Опис 

1 Приймання 
сировини 

Сировина, що надходить на підприємство повинна бути сертифікована 
відповідно до стандартів органічного виробництва, і ці стандарти 
мають співпадати зі стандартами, якими сертифіковане дане 
підприємство. 

2 Зберігання 
сировини 

Приміщення, де зберігається органічна сировина, повинні відповідати 
санітарно-гігієнічним вимогам, встановленим законодавством. При 
зберіганні продуктів управління складом має забезпечувати 
ідентифікацію партій і запобігати будь-якому змішуванню з 
продуктами і/або речовинами, які не відповідають правилам 
органічного виробництва, або забрудненню такими продуктами і/або 
речовинами. Необхідно завжди мати можливість чіткої ідентифікації 
органічних продуктів. 

3 Переробка 
органічних 
продуктів 

Перед переробкою органічної продукції повинні застосовуватися 
заходи для очищення обладнання, ефективність такого очищення 
повинна перевірятися та документуватися. Необхідна ретельна 
переробка харчових продуктів, переважно біологічними, механічними 
та фізичними методами; ГМО, похідні ГМО і продукти, вироблені 
ГМО, не повинні використовуватися як харчові продукти, технологічні 
добавки. Органічна переробка повинна здійснюватись по партіях, щоб 
забезпечити «простежуваність» продукту на всіх етапах виробництва. 

4 Рецептурний 
склад 

Щоб називатися органічними, не менше ніж 95% 
сільськогосподарських інгредієнтів, що входять до складу продукту, 
повинні мати органічне походження. Лише ті складники, що перелічені 
в додатку ІX до Постанови 889/2008, можуть використовуватись в 
неорганічній якості. Вода та сіль при розрахунку не враховуються. 

5 Персонал Персонал, залучений до органічної переробки повинен бути добре 
навчений щодо правил приймання, переробки, зберігання та обліку 
органічної продукції. 

6 Пакування Для пакування органічної продукції дозволяється використовувати 
будь-які пакувальні матеріали, що дозволені до використання для 
харчових продуктів. 

7 Зберігання 
готового 
продукту 

Ті ж самі вимоги, що й для зберігання сировини. 

8 Маркування Необхідно завжди мати можливість чіткої ідентифікації органічних 
продуктів. Остаточне маркування затверджується сертифікаційним 
органом. 

Примітка. Сформовано автором на основі [120]. 
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Додаток И 

Проекти міжнародної технічної допомоги в агропромисловому комплексі України  

у сфері органічного сільського господарства 

№ 

 

Назва проекту Терміни 

виконання 

Країна, що 

фінансує 
проект 

(донори) 

Мета проекту Кошторис
на 

вартість 

Статус 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сертифікація у 
органічному 
сільському 
господарстві та 
розвиток 
органічного ринку в 
Україні  

20.12.2005 - 
31.12.2010 

Швейцарія 

 

Прискорення розвитку українського органічного  
сектору та його інтеграцію в світову торгівлю,  
зниження рівня бідності, зокрема в сільській  
місцевості шляхом надання малим та середнім фермерським 
господарствам і іншим учасникам органічної  
мережі за рівних умов доступу до нових ринків.  

 

1 843 300 
швейц. 
фран. 

Завершений 

2 Сталий розвиток 
аграрного 
виробництва в 
Україні - 
ЕкоФінЛан  

01.01.2008 - 
31.12.2010 

Швейцарія Метою проекту є просування сталого розвитку 
сільської місцевості в Україні, накопичення 
прибутків та зменшення міграції на селі шляхом 
розвитку органічного виробництва на ринку, а 
також доступу до фінансових послуг у сільський 
місцевості України. 

1 571 600 
швейц. 
фран. 

Завершений 

3 Розвиток 
органічного 
агровиробництва в 
Україні (BISTRO)  

01.06.2005 - 
01.06.2006 

Європейський 
союз 

Покращння аграрного виробництва в Україні 
шляхом розвитку органічного  
агровиробництва. 

Дані 
відсутні 

Завершений 

 

    

     2
1

0
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Продовження додатку И 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Розвиток органічного 

ринку в Україні   

01.06.2012 - 
31.12.2016 

 

Швейцарія Посилення конкурентоспроможності 
українського органічного сектору 
шляхом: 

1) покращання якості та збільшення 
товарообігу вибраних органічних 

сільськогосподарських орних культур 

від малих та середніх підприємств для 
експорту; 
2) покращення якості та збільшення 
товарообігу органічної молочної 
продукції від малих та середніх 

підприємств для експорту; 
3) розвитку торгової марки для 
регіональних харчових продуктів з 
Карпатського регіону; 
4) підвищення рівня комерційних 

послуг в органічному секторі; 
5) стимулювання створення 
сприятливого бізнес середовища для 
розвитку органічного сектору.  

 

5 000 000 
швейц. фран. 

 

Впровадження 

Примітка. Складено автором за [28]. 

    

      2
1

1
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Додаток К 

Сільськогосподарські землі, зайняті під органічним виробництвом в 

окремих країнах Європи (2012 р.) 

№ 

 

Країна С.-г. землі, зайняті 
під  

органічним  

виробництвом, га 

До площі  
всіх с.-г.  
земель, 

% 

Кількість  

виробників  

органічної  
продукції 

Середня 

площа  

одного 

господарства, 

га 

1 2 3 4 5 6 

1. Австрія 533 230 19,7 21843 24,41 

2. Албанія 560 0,0 46 12,17 

3. Бельгія 59 684 4,4 1389 42,97 

4. Болгарія 39 138 1,3 2754 14,21 

5. Боснія та 
Герцеговина 

343 
 

0,0 25 13,72 

6. Великобританія 590 010 3,4 4281 137,82 

7. Греція  462 618 5,6 23433 19,74 

8. Данія 182 930 6,9 2677 68,33 

9. Естонія 144 149 15,3 1478 97,53 

10. Ірландія 54 122 1,3 1400 38,66 

11. Ісландія 8 240 0,4 35 235,43 

12. Іспанія 1 593 197 6,4 30462 52,30 

13. Італія 1 167 362 9,1 43852 26,62 

14. Кіпр 3923 2,7 719 5,46 

15. Косово 111 0,0 Дані 
відсутні 

Дані відсутні 

16. Латвія 195 658 10,8 3496 55,97 

17. Литва 156 539 5,4 2527 61,95 

18. Ліхтенштейн 1 086 29,6 35 31,03 

19. Люксембург 3 924 3,0 102 38,47 

20. Македонія 26 431 2,5 419 63,08 

21 Мальта 23 0,2 9 2,56 

22. Молдова 22 102 0,9 172 128,5 

23. Нідерланди 48 038 2,5 1646 29,18 

24. Німеччина 1 034 355 6,2 23032 44,91 

25. Норвегія 55 260 5,1 2590 21,33 

26. Польща 661 956 4,3 25944 25,51 
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Продовження додатку К 

1 2 3 4 5 6 

27. Португалія 201 054 6,0 2434 82,60 

28. Росія 126 848 0,1 49 2588,73 

29. Румунія 288 261 2,1 15315 18,82 

30. Сербія 6 340 0,1 1073 5,91 

31. Словаччина 166 700 8,8 365 456,71 

32. Словенія 35 101 7,6 2682 13,09 

33. Туреччина 523627 2,2 57259 9,14 

34. Угорщина 130 609 3,1 1560 83,72 

35. Україна 272 850 0,7 164 1663,72 

36. Фінляндія 197 751 8,7 4322 45,75 

37. Франція 1 032 941 3,8 24425 42,29 

38. Хорватія 31 904 2,4 1528 20,88 

39. Чехія 488 658 11,5 3934 124,21 

40. Чорногорія 3 068 0,6 62 49,48 

41. Швейцарія 125 961 12,0 6173 20,41 

42. Швеція 477 685 15,6 5601 85,29 

 Разом по Європі 11 171 413 2,3% 321 630 34,73 
Примітки. Побудовано автором за даними [205, с. 204]. 
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Додаток Л 

Сільськогосподарські землі, зайняті під органічним виробництвом в 

окремих країнах Європи (2013 р.) 

№ 

п/п 

Країна С.-г. землі, зайняті 
під  

органічним  

виробництвом, га 

До площі  
всіх с.-г.  
земель, 

% 

Кількість  

виробників  

органічної  
продукції 

Середня площа  

одного 

господарства, 

га 

1 2 3 4 5 6 

1. Австрія 526689 19,5 21810 24,15 

2. Албанія 662 0,1 46 14,39 

3. Бельгія 62529 4,6 1487 42,05 

4. Болгарія 56287 1,8 3854 14,60 

5. Боснія та 
Герцеговина 

292 0,01 24 12, 17 

6. Великобританія 567751 3,3 3918 144,91 

7. Греція  383606 4,6 23433 16,37 

8. Данія 169298 6,4 2589 65,39 

9. Естонія 151256 16,0 1553 97,39 

10. Ірландія 52793 1,3 1263 41,80 

11. Ісландія 9710 0,4 33 294,24 

12. Іспанія 1610129 6,5 30502 52,79 

13. Італія 1317177 10,3 45969 28,65 

14. Кіпр 3923 2,7 719 5,46 

15. Косово 114 0,03 10 11,40 

16. Латвія 200433 11,0 3473 57,71 

17. Литва 166330 5,7 2555 65,10 

18. Ліхтенштейн 1137 31,0 38 29,92 

19. Люксембург 4448 3,4 212 20,98 

20. Македонія 3146 0,3 382 8,24 

21 Мальта 37 0,4 12 3,08 

22. Молдова 22102 0,9 172 128,50 

23. Нідерланди 49394 2,6 1646 30,01 

24. Німеччина 1060669 6,4 23271 45,58 

25. Норвегія 51662 4,8 2452 21,07 

26. Польща 661956 4,3 25944 25,51 
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Продовження додатку Л 

1 2 3 4 5 6 

27. Португалія 271532 8,1 3308 82,08 

28. Росія 144254 0,1 70 2060,77 

29. Румунія 288261 2,1 15315 18,82 

30. Сербія 8228 0,2 1281 6,42 

31. Словаччина 166700 8,8 365 456,71 

32. Словенія 38665 8,4 3049 12,68 

33. Туреччина 461396 1,9 65042 7,09 

34. Угорщина 140292 3,3 1673 83,86 

35. Україна 393400 1,0 175 2248,00 

36. Фінляндія 206170 9,0 4284 48,13 

37. Франція 1060756 3,9 25467 41,65 

38. Хорватія 40641 3,1 1608 25,27 

39. Чехія 474231 11,2 3910 121,29 

40. Чорногорія 3068 0,6 62 49,48 

41. Швейцарія 128140 12,2 6308 20,31 

42. Швеція 500996 16,3 5584 89,72 

 Разом по Європі 11460773 2,4 334870 34,22 
Примітки. Побудовано автором за даними [206, с. 183]. 
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Додаток М 

Найбільші супермаркети у деяких європейських країнах,  

де можна придбати органічну продукцію 

Країна Супермаркет 

Австрія Billa, SPAR Austria 

Бельгія Delhaize ‘le lion’, Carrefour 

Великобританія Tesco, Sainsbury`s, Waitrose 

Данія COOP, Dansk Supermarked 

Італія Coop, Carrefour 

Нідерланди Ahold/Schuitema, Laurus 

Німеччина Edeka, Rewe, Aldi, Metro 

Україна МегаМаркет, Metro, Білла Україна, Чумацький шлях  

Фінляндія KESKO, SOK 

Франція Carrefour, Intermarché 

Швейцарія Migros, COOP 

Швеція ICA, COOP, Hemköp 

Примітка. Згруповано автором на основі [116; 196]. 
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Додаток Н 

 
Анкета вибіркового опитування громадян щодо їхнього ставлення до органічної 

продукції 
 

І. Відомості про респондента 

 

1. Стать: 

1) чоловік; 
2) жінка. 

2. Вік: 

1) ≤ 20 років; 
2) 20-30 років; 
3) 30-40 років; 
4) 40-50 років; 
5) 50-60 років; 
6) > 60 років. 

3. Сімейний стан: 

1) неодружений / неодружена; 
2) одружений / одружена. 

4. Рівень освіти:  

1) середня; 
2) середня спеціальна; 
3) незакінчена вища; 
4) вища. 

5. Місце проживання: 

1) сільська місцевість; 
2) місто. 

6. Місячний рівень доходів на 1 особу: 

1) ≤ 2000 грн; 
2) 2000-3500 грн; 
3) 3500-5000 грн; 
4) 5000-7000 грн; 
5) > 7000 грн. 
 

ІІ. Питання, які стосуються предмета дослідження 

 

1. Як давно Вам відомо про органічну продукцію? 

1) не відомо; 
2) менше року; 
3) 1-3 роки; 
4) більше 3-х років. 

2. Як давно Ви купували органічні продукти харчування? 

1) не купую; 
2) менше 1 місяця; 
3) 1-6 місяців; 
4) менше року; 
5) більше року. 
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Продовження додатку Н 

 
3. Як часто Ви купуєте органічну продукцію? 

1) не купую; 
2) дуже рідко; 
3) рідко; 
4) часто; 
5) дуже часто. 

4. Чи надаєте Ви перевагу виключно органічним продуктам загалом чи їх окремим 

групам на противагу традиційній продукції харчування? 

а) ні; 
б) так. 
 

ІІІ. Основні мотиви купівлі продукції органічного сільського господарства 

(оберіть 3 найбільш важливих мотиваційних чинника) 
 

Чинники Відповідь 

1. Органічна їжа здоровіша, ніж звичайна їжа.  
2. Органічна їжа краща на смак, ніж звичайні харчові продукти.  
3. Органічні продукти харчування, як правило, сприяють для захисту 
навколишнього середовища більш ніж звичайні продукти харчування.  

 

4. Купівля продуктів органічного сільського господарства сприяє 
отриманню доходів сільським господарствам. 

 

5. Цікавість.  
6. Інші мотиви.  

 
Дякуємо Вам за допомогу! 

Примітка. Сформовано та проведено анкетування автором. 
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Додаток П 

 

 

 



 

220 

Додаток Р 
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Додаток С 
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Додаток Т 

 

 


