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Розвиток органічного виробництва є досить актуальним через 

низку явних екологічних, економічних та соціальних переваг, що 

притаманні цій сфері діяльності. Інтенсифікація сільського 

господарства, яка останнім часом відбувається в усьому світі, має 

негативний вплив не лише на навколишнє середовище, але і виснажує 

природні ресурси, без яких ведення агровиробництва неможливе. 

Проблема зростання конкурентоспроможності аграрних 

підприємств є однією з найбільш гострих та актуальних для аграрного 

сектора економіки України. У сучасних умовах якість продукції, 

виробленої аграрним сектором, стає одним із основних факторів його 

конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і зовнішньому 

ринках. В контексті викликів глобалізації та євроінтеграції не повинна 

стати винятком і Україна, тим більше, що є всі передумови для 

ефективного функціонування підприємств органічного сектору. На 

сьогоднішній день в багатьох європейських країнах попит на органічну 

продукцію перевищує пропозицію. Така ситуація є вигідною для 

України, щоб зайняти і укріпити свої позиції експортера органічної 

продукції в країнах ЄС[1]. 

Теоретичні основи й узагальнення практичного досвіду 

розвитку органічного виробництва знайшли своє відображення в 

працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Серед українських 

вчених ця проблема висвітлена в працях Артиша В.І., Бородачевої 

Н.В., Варченко О.М., Вовк В.І, Дейнеко Л.В., Дудар Т.О., Зайчук Т.О., 

Іртищевої І.О., Кобець М.І., Манько Ю.П., Педак І.С., Рудницької О.В., 

Саблука П.Т., Суса Т.Й., Ткачук І.Г, Топіхи В.І., Топіхи І.Н., Чорного 

Г.М., Шикули М.К., Шубравської О.В. та ін.  
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Виробництво конкурентоспроможних продуктів в аграрній 

сфері є результатом господарської діяльності конкурентоспроможного 

підприємства, яке має можливість, виготовити та забезпечити 

необхідний рівень потреб споживачів. Ефективне використання 

наявного виробничого потенціалу, його примноження забезпечує 

підприємству конкурентні переваги на аграрному ринку. При цьому 

слід враховувати, що в аграрній сфері конкуренція має певні 

особливості, до основних з яких відносяться: державне регулювання 

аграрного сектору економіки, без якого неможливо витримувати 

конкуренцію з іншими галузями народного господарства [2]. 

В наш час, по всьому світу стрімко розвивається виробництво 

органічної продукції. За висновками експертів, на сьогодні під 

органічне сільське господарство в світі вже використовуються великі 

площі земель[3]. Україна не є винятком з цього процесу, адже наша 

країна має один з найвищих у світі відсоток родючих 

сільськогосподарських земель, сприятливі кліматичні умови для 

органічної сільськогосподарської діяльності. 

Аграрні підприємства, використовуючи значний земельний 

потенціал та традиційно екстенсивний шлях розвитку виробництва без 

значних інвестицій забезпечують внутрішній і зовнішній ринки 

багатьма видами екологічно чистої продукції сільського господарства. 

Враховуючи, що потреба в органічній продукції в світі сьогодні дуже 

велика, аграрні підприємства повинні використати дану можливість, а 

саме виробництва екологічно чистого продовольства. Наявність в 

достатній кількості придатних для сільськогосподарського 

виробництва родючих земель, сприятливий клімат є основними 

факторами розвитку українського ринку екологічно чистої продукції. 

Щорічний приріст екологічно чистих продуктів на світовому 

ринку становить 25 % [4]. Сьогодні частка органічної продукції на 

світовому ринку продуктів харчування становить 2%, а на ринку в 

межах Євросоюзу – 15 %. При цьому найбільший попит на таку 

продукцію простежується у Німеччині, Італії та Франції. А Швейцарія 

посідає перше місце в Європі за споживанням екологічно чистої 

продукції на душу населення. За прогнозами експертів, у 2020 р. 

обсяги світового ринку екологічно чистих продуктів харчування 

можуть становити 200-250 млрд доларів США [4]. 

Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що 

сучасний внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні 

почав розвиватись з 2006-2007 рр., склавши: у 2007 р. -  500 тис. євро, 

в  2008 р. - 600 тис. євро, 2009 – 1,2 млн. євро, 2010-го цей показник 
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зріс до 2,4 млн. євро, у 2011 р. – до 5,1 млн. євро, а в 2012 р. – до 7,9 

млн. євро [5]. 

Розвиток органічної продукції, поєднуючи в собі економічну 

ефективність та екологічну безпечність землеробства є потужним 

фактором зростання конкурентоспроможності аграрних підприємств, 

дозволить підвищити їх прибутковість, сприятиме створенню 

передумов реалізації стратегії індустріального розвитку національної 

економіки на інноваційних принципах та її модернізації [6]. 

В умовах ринкової економіки, важливу роль відіграє правильна 

оцінка конкурентоспроможності продукції, як сукупність якісних і 

вартісних характеристик товару, які сприяють створенню переваги 

цього товару перед товарами-конкурентами в задоволенні конкретної 

потреби покупця. Два основних критерії – якість і ціна органічних 

продуктів знаходяться в динамічному протистоянні, оскільки перевага 

в якості, порівняно з більшістю продуктів харчування, корелює із 

значно вищою ціною, що робить їх недоступними для більшості 

споживачів, зважаючи на соціальну диференціацію населення. На 

високу ціну органічного продукту на ринку України впливає не тільки 

кількісне обмеження пропозиції, а й довгі ланцюжки посередників [7]. 

На ринку органічної продукції на даний час працює незначна 

кількість виробників, які практично не конкурують, що спричиняє 

безсистемні варіації цін на органічну продукцію навіть в межах однієї 

товарної групи. Значне перевищення попиту над пропозицією 

забезпечує виробникам органічної продукції становище близьке до 

монополістичного. 

На даний час необхідно дослідити всі аспекти зарубіжного 

досвіду ведення органічного виробництва для здійснення поступових 

виважених та обґрунтованих кроків у цьому напрямі в Україні, а також 

для уникнення труднощів і помилок, через які пройшли іноземні 

держави. Зосередження вітчизняного сільського господарства саме на 

органічному виробництві дозволить отримати переваги, які 

забезпечать: конкурентоспроможність національної економіки; 

позиціонування українського виробника як виробника екологічно 

чистих продуктів харчування; екологічну і продовольчу безпеку 

країни.  
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