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Анотація 

У статті проведено дослідження думок науковців з питань виробництва та реалізації органічної про-

дукції. Досліджено перспективи розвитку ринку органічної продукції, та розкрито різні погляди вчених 

щодо особливості формування цінової політики органічної продукції. Розкрито основні напрямки експо-

рту української органіки на європейський ринок, та розглянуто структуру потенційного ринку органічної 

продукції в Україні. Досліджено основні галузі органічного виробництва в Україні. Представлено особли-

вості її сертифікації та визначено пріоритетні напрямки стратегії розвитку аграрного сектора економіки в 

сфері органічного виробництва. Розкрито фактори впливу на формування ціни на органічну продукцію та 

обґрунтовано їх конкурентоспроможність на вітчизняному ринку. Розглянуто сучасний стан та перспек-

тиви розвитку ринку органічної продукції в Україні. Підтверджено необхідність розробки державних про-

грам щодо компенсації витрат на виробництво органічної продукції для підтримки та стимулювання віт-

чизняних виробників. 

 

Abstract 

The article examines the opinions of scientists on the production and sale of organic products. Prospects for 

the development of the organic market have been investigated, and different views of scientists on the peculiarities 

of pricing policy of organic produce have been considered. The main directions of Ukrainian organic export to the 

European market are revealed, and the structure of the potential market for organic produce in Ukraine is consid-

ered. The main branches of organic production in Ukraine are investigated. The features of its certification are 

presented and priority directions of the strategy of development of the agricultural sector of the economy in the 

sphere of organic production are defined. The factors of influence on the pricing of organic products are revealed 

and their competitiveness in the domestic market is substantiated. The current state and prospects of development 

of the organic produce market in Ukraine are considered. The necessity of development of state programs for 

compensation of the organic production costs for the support and stimulation of domestic producers was con-

firmed. 

Ключові слова: органічна продукція, органічне виробництво, ринок органічної продукції, сертифіка-

ція органічної продукції. 

Keywords: organic products, organic production, organic market, certification of organic production. 

 

Постановка проблеми. Дослідження науков-

ців виявили стрімке зниження екологічної якості 

продукції рослинництва та тваринництва, що в 

свою чергу, обумовило збільшення інтересу спожи-

вачів до екологічно чистої та безпечної продукції.  

На сучасному етапі розвитку аграрного сек-

тору спостерігається тенденція до зростання по-

питу на органічну продукцію. В Україні та світі ак-

тивно розвивається галузь органічного сільського 

господарства, а питання еколого-економічних пер-

спектив його розвитку є досить актуальним для ві-

тчизняних та зарубіжних вчених. Проте, попри 

вживання державою та суб’єктами господарювання 

певних заходів, органічне сільське господарство та 

ринок органічної сільськогосподарської продукції 

досі залишаються недостатньо розвинутими. 

Існуюча система потребує наукового обґрун-

тування еколого-економічних механізмів розвитку 

виробництва органічної сільськогосподарської про-

дукції та дослідження конкретних показників, що 

відображають вплив різних факторів на цей процес.  

Актуальним є дослідження економічних і еко-

логічних аспектів органічного виробництва для фо-

рмування ефективної стратегії його розвитку в Ук-

раїні, спрямованої на виробництво екологічно без-

печної продукції та підвищення 

конкурентоспроможності сільського господарства 

на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Аналіз останніх публікацій. Економічний ро-

звиток України вимагає підвищення продовольчої 

безпеки держави та забезпечення населення висо-

коякісними та екологічно безпечними продуктами 

харчування.  

Саме таку безпеку гарантує органічна продук-

ція, виробництво якої, на сьогоднішній день, є од-
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ним із пріоритетних напрямків розвитку вітчизня-

ного сільського господарства. Мартинюк М.П. вва-

жає, що органічне виробництво є одним із перспек-

тивних напрямів розвитку агропродовольчого сек-

тору України, та відзначає позитивну динаміку 

збільшення площ сільськогосподарських угідь, за-

йнятих під виробництвом екологічно якісної проду-

кції. Зазначає, що широке впровадження технологій 

органічного агрогосподарювання сприятиме ство-

ренню робочих місць у сільській місцевості, відк-

риває нові перспективи розвитку для малих і сере-

дніх форм господарювання, забезпечуватиме наро-

щування експортного потенціалу органічної 

продукції, світовий попит, на яку щорічно зростає, 

та виходу українських товаровиробників на нові 

ринки збуту [5].  

Шкуратов О.І. наголошує, що для розвитку ри-

нку органічної продукції необхідно удосконалити 

нормативні документи із стандартизації органіч-

ного землеробства, розглянути вимоги щодо на-

дання послуг, передбачених веденням органічного 

землеробства та удосконалити технологічні про-

цеси її виробництва [10]. Гуцаленко О.О. зауважує, 

що можна виокремити кілька видів ціноутворення, 

які залежать від структури ринку, умов продажу то-

вару, його якості, виду, новизни, місця розташу-

вання тощо, та поєднує їх у три групи: витратні, ри-

нкові, економетричні або порівняльні [1]. 

Подолянчук О.А. досліджує проблеми обліко-

вого забезпечення процесу виробництва органічної 

продукції. Автор зазначає, що станом на сьогодні 

відсутні будь які напрацювання методичного та но-

рмативного забезпечення облікового процесу [7]. 

Кільніцька О.С. виокремлює основні фактори та 

особливості ціноутворення на органічну продукцію 

в Україні [2]. 

Формулювання цілей статті. Метою науко-

вої публікації є дослідження перспектив розвитку 

та особливостей формування ринку органічної про-

дукції в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Вітчизняне сільське господарство є визначальною 

галуззю у забезпечені населення харчовими проду-

ктами, тому питання екологічної безпечності мають 

першочергове значення. Основною державною 

цільовою програмою українського агророзвитку 

визначено стратегічний напрям формування агрое-

кологічного іміджу України. В межах цього 

напряму, передбачено сприяння ціноутворенню, з 

урахуванням екологічності продукції.  

Значний науково-практичний інтерес щодо ці-

ноутворення на еко-продукцію обумовлено тим, що 

органічне виробництво розвивається в Україні ша-

леними темпами, за останні п’ять років приріст 

склав 90 % [2]. 

Багатогалузевість національного господарс-

тва, різноманітність сфер економічної діяльності, 

територіальні та регіональні особливості України, 

сезонні зміни накладають свій відбиток на види, со-

рти, типи, асортимент органічної продукції, рівень 

та динаміку її цін. 

Варто зазначити, що більшість виробленої ор-

ганічної продукції в Україні орієнтована на екс-

порт, у той час, як внутрішній ринок без належної 

підтримки держави розвивається повільно. Саме 

ринок ЄС разом зі Швейцарією є важливим для Ук-

раїни в торгівлі органічною продукцією і займає бі-

льше 80% у частці органічного експорту. Гео-

графічно це найближчий до нас “платоспроможний 

сусід”, що постійно розвивається. 

Україна сьогодні посідає 4 - те місці в ТОП-5 

постачальників органічної продукції до ЄС. Показ-

ники експорту української органіки на ринок ЄС 

станом на березень 2019 року представлено на рис. 

1. 

 
Рис. 1. Експорт української органіки на ринок ЄС станом на березень 2019 року 

Джерело: сформовано автором за [ 6 ] 
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За дослідженням Федерації органічного руху 

України, внутрішній споживчий ринок органічних 

продуктів в Україні з кожним роком почав стрімко 

розвиватись. Не зважаючи на істотне пожвавлення 

ринку, є невикористані можливості його дальшого 

розвитку.  

На теперішній час ціна на органічні продукти 

суттєво завищена. Якщо за кордоном націнка в се-

редньому становить 20–30 %, то в Україні її вели-

чина може сягати 300 %. 

Структуру потенційного ринку органічної про-

дукції представлено графічно на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структура потенційного ринку органічної продукції в Україні 

Джерело: сформовано за [3, 129] 

 

Вважаємо доречним уточнити основні фак-

тори та особливості ціноутворення на органічну 

продукцію в сучасних ринкових умовах.  

Закон України “Про основні принципи та ви-

моги до органічного виробництва, обігу та марку-

вання органічної продукції” визначає систему кон-

тролю за процесом виробництва та виробниками у 

відповідності до практики країн ЄС; адаптує внут-

рішню систему контролю якості органічної проду-

кції до європейських стандартів; узгоджує україн-

ське законодавство з європейським.  

Відповідно до законодавства “органічна про-

дукція – це продукти тваринного та рослинного по-

ходження, сільськогосподарська продукція, хар-

чові продукти (у тому числі необроблені) та корми, 

отримані в результаті органічного виробництва” 

[9]. 

Органічне виробництво – це діяльність опера-

торів ринку органічної продукції, пов’язана з виро-

бництвом та реалізацією органічної продукції від-

повідно до законодавства у сфері органічного виро-

бництва, обігу та маркування органічної продукції. 

Стаття 13 Закону України “Про основні прин-

ципи та вимоги до органічного виробництва, обігу 

та маркування органічної продукції” розмежовує 

основні галузі органічного виробництва, які пред-

ставлено на рис. 3. 
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Рис 3. Основні галузі органічного виробництва в Україні 

Джерело: сформовано за [9] 

 

Значна галузева розгалуженість та специфіка 

діяльності кожної з вищезгаданих сфер економічної 

діяльності накладає свій відбиток на процес ціноу-

творення та формування цін органічної продукції. 

Зазвичай цінові надбавки на органічну проду-

кцію відрізняються не тільки залежно від виду про-

довольчих товарів, але й місця, каналу та терміну 

реалізації і коливаються від 10 до 400 %. Позиціо-

нуючи органічну продукцію як основну незамінну 

складову здорового способу життя, логічним стало 

обрання цінової стратегії максимізації прибутку, 

що передбачає застосування максимально високих 

цін. При цьому в залежності від встановлених цілей 

цінова політика набуває своїх специфічних рис.  

Маркетологи розрізняють 4 групи споживачів 

за рівнем доходів [2]: 

- економ класу; 

- стандартні; 

- преміу; 

- VIP-персони. 

Варто зазначити, що позиціювання товару як 

органічна продукція – це насамперед продукт пре-

міум-класу та VIP-клієнтів, асортимент якої пред-

ставляє сегмент найбільш платоспроможних поку-

пців. Водночас представники економ класу і “стан-

дартні” споживачі також можуть бути 

потенційними покупцями дорогої органічної про-

дукції, особливо якщо це пов’язано з незадовільним 

станом їх здоров’я, в результаті алергій, токсичних 

реакцій та інших негативних факторів. Водночас з 

точки зору споживачів ключовим обмежуючим 

фактором щодо придбання органічних продоволь-

чих товарів є висока ціна [2].  

Органічна продукція належить до групи то-

варів “розкошу”, а не соціально значущих, де пред-

ставлені, насамперед, продовольчі товари для 

відновлення фізіологічних, професійних, інтелек-

туальних та інших здібностей людини.  

Тому, якщо традиційна сільськогосподарська 

продукція та продовольчі товари належать до 

нееластичних, то органічна продукція є еластич-

ною, тобто при зміні ціни інтенсивно реагує на об-

сяги її реалізації. Висока собівартість витрат виро-

бництва та сертифікації продукції – це основна при-

чина для високих цін на органічні продукти. Вона 

обумовлена високою трудомісткістю на одиницю 

продукції та модернізацією виробництва. При ви-

робництві екотоварів природним способом обсяги 

виробництва значно менші, ніж при інтенсивних 

сучасних промислових технологіях, тому тут не 

можна використати ефект економії від масштабів.  

Окремою складовою витрат є процедура сер-

тифікації. Ураховуючи ту обставину, що понад 50 

% від загального обсягу органічної продукції в Ук-

раїні експортується до країн ЄС, вітчизняні вироб-

ники, у своїй переважній більшості, сертифікуючи 

продукцію дотримуються вимог європейського за-

конодавства, зокрема керуються Постановою Ради 

ЄС “Про органічне виробництво та маркування ор-

ганічної продукції” [4].  

Найбільшою популярністю серед сертифіка-

ційних органів в Україні користується Органік Ста-

ндарт (68 %), це перший український сертифікова-

ний орган, що здійснює інспекцію та сертифікацію 

органічного виробництва. За даними “Органік ста-

ндарт” – вартість сертифікації може варіюватися 

від 2,4 до 25 тис. грн. залежно від обсягів виробни-

цтва та виду продукції. Маючи тісний зв’язок із 

ІМО16 (Швейцарія), Органік Стандарт створює до-

даткові можливості для українських виробників ор-

ганічної продукції на зовнішньому ринку В ідеалі 

Органічне рослинництво (у тому числі насінництво) та розсадництво 
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Органічне грибівництво (у тому числі вирощування органічних дріжджів); 
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органічне виробництво має бути сертифіковано від-

повідно до європейських, американських та японсь-

ких стандартів [2]. 

Еко-продукція виробляється у результаті орга-

нічного (сертифікованого) виробництва. Звідси слі-

дує, що органічне виробництво спрямоване на імп-

лементацію нових правил та методів у сфері без-

печності та якості харчових продуктів. Найбільш 

розповсюджені органи сертифікації органічного 

виробництва представлено на рис. 4. 

 
Рис.4. Питома вага надання сертифікаційних послуг найбільш розповсюдженими  

сертифікаційними органами в Україні 

Джерело: сформовано за [3, 134] 

 

Органічне виробництво передбачає певні 

етапи переходу від звичайного виробництва до ви-

робничих процесів, які спрямовані на підтримку 

оптимального стану економіки на соціальному, 

екологічному та економічному рівнях. За офіцій-

ною статистикою Україна посідає 11 місце серед 

Європейських країн за обсягом земельного банку, 

сертифікованого відповідно до органічних вимог 

виробництва [4]. 

Основні фактори, які впливають на форму-

вання ціни на органічну продукцію відображені на 

рис. 5. 

 
Рис. 5. Фактори впливу на формування ціни органічної продукції 

Джерело: сформовано за [4, с.101] 

 

Аналізуючи товаропросування на ринку орга-

нічної продукції, встановлено, що найбільший рі-

вень доданої вартості формується при її збережені, 

переробці, стандартизації, транспортуванні та оп-

товій торгівлі. В менших розмірах формується над-

бавка виробників сировини та реалізаторів кінцевої 

продукції. 

Висока вартість органічної сировини не збіль-

шує ціну готового до споживання продукту пропо-

рційно. Нині в Україні вартість біосировини орієн-

товно займає 25–30 % у складі роздрібної ціни. За 

даними Міністерства агарної політики та продо-

вольства України станом на червень 2019 року в 
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Україні зареєстровано більше 420 виробників ор-

ганічної продукції. Все це зумовлює слаборозвине-

ний ринок органічної продукції [2].  

Серед найбільших українських товаровироб-

ників представлені сертифіковані товарні групи ор-

ганічних круп, борошна, меду, соків, сиропів та ін-

ших видів. Проте частка органічної продукції на 

вітчизняному ринку сільськогосподарської про-

дукції та продовольчих товарів незначна. Крім того, 

більшість національних товаровиробників органіки 

орієнтовані на експорт у розвинені країни, де “роз-

кручено” бренд здорового способу життя і платос-

проможність споживачів є значно вищою, ніж 

українців.  

Наразі в Україні обмежена кількість спеціалі-

зованих магазинів, які реалізують органічну проду-

кцію, а оптові великі торговельні мережі тільки по-

чинають освоювати екологічно чисті та безпечні 

товари. Відомим торговельними закладами в цій 

сфері є магазини Natur Boutique, Delight, Glosssary, 

в оптовій торгівлі: Сільпо, Metro, Мегамаркет та 

ряд інтернет-магазинів. Роздрібна ціна органічної 

продукції формується на ринку відповідно до зако-

номірностей його функціонування. 

 Експерти відзначають, що при умові налаго-

дженої системи постачання та логістики, ціни орга-

нічної продукції не повинні бути дорожче, ніж на 

30-40 % від ціни традиційних (конвенціональних) 

товарів. На світовому ринку зростає мотивація до 

споживання органічних товарів за факторами здо-

рового харчування та збереження навколишнього 

середовища [2]. 

Висновки і пропозиції.  

Аналізуючи проведені дослідження, можна за-

значити, що обмежена платоспроможність насе-

лення України не дозволяє збільшити масовий по-

пит на органічну продукцію, оскільки вона нале-

жить до групи товарів “розкошу”. Органічна 

продукція – це насамперед продукт преміум-класу 

та для VIP-клієнтів. Базою для високих цін на ор-

ганічні продукти є висока їх собівартість, що обу-

мовлена високою трудомісткістю на одиницю про-

дукції та модернізацією виробництва.  

Аналізуючи товаропросування на ринку орга-

нічної продукції, встановлено, що при визначені 

роздрібних цін найбільша частка витрат форму-

ється не під час виробництва чи реалізації, а при 

зберіганні, переробці, стандартизації та транспор-

туванні.  

В умовах сьогодення, екологічної кризи та епі-

демії, доречним є розробка державних програм 

щодо компенсації витрат на виробництво органіч-

ної продукції товаровиробникам, здешевлення про-

цедури сертифікації органічного виробництва та 

встановлення межі максимальної надбавки на ціну 

на етапах товаропросування продукції органічного 

виробництва. 

Такі заходи з боку держави забезпечать не 

лише здешевлення органічної продукції, а й впли-

нуть на підвищення купівельної спроможності на-

селення. Це в свою чергу вплине на більш стрімкий 

розвиток органічного виробництва та покращення 

здоров’я населення.  
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