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Логоша Р. В., Мороз І. о., кричковський В. Ю. Потенціал і проблеми розвитку вітчизняного ринку органічного 

овочівництва
Метою статті є опис проблем і перспектив розвитку ринку органічної овочевої продукції в Україні з позиції малого бізнесу. В Україні у сегменті 
овочевої продукції відбувається активне становлення органічного ринку, про що свідчить випереджаюча будь-які інші показники АПК динаміка. 
Водночас стихійно чи менш упорядковано здійснюється в суттєвих масштабах несертифіковане виробництво органічного овочівництва. Існує 
велика проблема щодо коректного моніторингу цього сектора господарств, який представлений, в першу чергу, малими товарними формами 
виробництва. Раніше чи пізніше, але імплементація цієї групи господарств до доступної моніторингової мережі відбуватиметься у міру фор-
малізації ринку, адже відсутність сертифікації безпосередньо обмежує ціни та прибуток. У результаті дослідження було встановлено, що ві-
тчизняний ринок потребує сучасної інфраструктури. Можна стверджувати, що внутрішній ринок продукції органічного овочівництва в Україні 
продовжує знаходитися у полі дії невизначених механізмів ціноутворення, наслідком чого є, з одного боку, завищення цін, з іншого – відсутність 
усталеного сегмента попиту. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є дослідження особливостей становлення і розвитку 
ринку органічної овочевої продукції в Україні з позиції малого бізнесу.
Ключові слова: овочівництво, традиційні технології, органічні технології, особисті господарства населення, витрати, доходи.
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Логоша Р. В., Мороз И. О., Кричковский В. Ю. Потенциал и проблемы 

развития отечественного рынка органического овощеводства
Целью статьи является описание проблем и перспектив развития рын-
ка органической овощной продукции в Украине с позиции малого бизнеса. 
В Украине в сегменте овощной продукции происходит активное ста-
новление органического рынка, о чем свидетельствует опережающая 
любые другие показатели АПК динамика. В то же время стихийно или 
менее упорядоченно осуществляется в существенных масштабах не-
сертифицированное производство органического овощеводства. Суще-
ствует большая проблема относительно корректного мониторинга 
этого сектора хозяйств, который представлен, в первую очередь, ма-
лыми товарными формами производства. Раньше или позже, но импле-
ментация этой группы хозяйств к доступной мониторинговой сети 
будет происходить по мере формализации рынка, ведь отсутствие 
сертификации непосредственно ограничивает цены и прибыль. В ре-
зультате исследования было установлено, что отечественный рынок 
нуждается в современной инфраструктуре. Можно утверждать, что 
внутренний рынок продукции органического овощеводства в Украине 
продолжает находиться в поле действия неопределенных механизмов 
ценообразования, следствием чего есть, с одной стороны, завышение 
цен, с другой – отсутствие устоявшегося сегмента спроса. Перспек-
тивами последующих исследований в данном направлении является ис-
следование особенностей становления и развития рынка органической 
овощной продукции в Украине с позиции малого бизнеса. 
Ключевые слова: овощеводство, традиционные технологии, органиче-
ские технологии, личные хозяйства населения, затраты, доходы.
Рис.: 2. Табл.: 3. Библ.: 12. 
Логоша Роман Васильевич – доктор экономических наук, доцент, до-
цент, кафедра маркетинга и аграрного бизнеса, Винницкий националь-
ный аграрный университет (ул. Солнечная, 3, Винница, 21008, Украина)
Мороз Ирина Олеговна – кандидат экономических наук, доцент, кафедра 
кибернетики и системного анализа, Киевский национальный торгово-
экономический университет (ул. Киото, 19, Киев, 02156, Украина)
E-mail: Iomoroz200@gmail.com
Кричковский Вадим Юрьевич – директор, ООО «Органик-Д» (ул. Октябрь-
ская, 118, Сутиски,  Тывровский район, Винницкая область, 23320, Украина)
E-mail: Organik.d.ltd@gmail.com

UDC 338.432:631.1
Logosha R. V., Moroz I. O., Krychkovskyi V. Yu. The Potential and Problems 

of Development of the National market of Organic Vegetable Growing
The article is aimed at describing the problems and prospects of organic veg-
etable market development in Ukraine from the point of view of small busi-
ness. In the segment of vegetable production in Ukraine, an active formation 
of the organic market is going on, as evidenced by the AIC dynamics, sur-
passing any other indicators. At the same time, the non-certified production 
of organic vegetable growing is being carried out spontaneously or in a less 
orderly manner. There is a big problem concerning the correct monitoring 
of this sector of farms, which is represented, first of all, by small commodity 
forms of production. Earlier or later, but the implementation of this group of 
farms to the available monitoring network will occur as the market becomes 
formalized, because the lack of certification limits directly both the prices 
and the profits. The study results in determining that the national market 
needs modern infrastructure. It can be argued that the domestic market of 
organic vegetable production in Ukraine continues to remain in the domain 
of uncertain pricing mechanisms, the consequence of which is, on the one 
hand, the overstatement of prices, on the other - lack of an established de-
mand segment. Prospects for further researches in this direction is studying 
the peculiarities of formation and development of the market of organic veg-
etable products in Ukraine from the point of view of small business.
Keywords: vegetable growing, traditional technologies, organic technolo-
gies, personal households of the population, expenses, incomes.
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Успішний процес євроінтеграції України до світо-
вого економічного співтовариства неможливий 
без координації зусиль з виробництва якісної 

та безпечної овочевої продукції. Потенціал України 
у цьому аспекті є досить значним. На фоні таких змін, 
з метою гармонізації потреб агровиробництва і завдань 
охорони навколишнього середовища, у світі були роз-
роблені правила органічного сільського господарства. 
Слід зазначити, що формування нового сегмента ринку, 
у т. ч. і в овочівництві, а також швидке зростання чи-
сельності суб’єктів органічного виробництва та перехід 
якоїсь частини вже діючих підприємств на органічні 
стандарти можуть розглядатися як перспективний на-
прям підвищення конкурентоспроможності аграрного 
сектора України. При цьому виробництво органічної 
продукції відкриває нову ринкову нішу для українських 
аграріїв на зарубіжних і світових ринках, що набуває 
особливої актуальності тепер, коли діють пільгові умо-
ви для експорту національної продукції сільськогоспо-
дарського виробництва до країн ЄС. Йдеться про прин-
ципово нові ринки, які функціонують за відмінними від 
традиційних механізмами. Крім того, забезпечується 
підтримка здоров’я нації завдяки більш якісним продук-
там харчування. Звідси і актуалізація питання пошуку 
факторів конкурентоспроможності вітчизняного орга-
нічного овочівництва.

Економіка органічного сільськогосподарського 
виробництва являє собою принципово іншу систему по-
рівняно з традиційною. Слід зазначити, що у світі впро-
довж ще 60–80-х рр. ХХ ст. виник цілий ряд підходів до 
вимог такого виробництва, які у ряді випадків істотно 
різняться. Проблемним залишається питання наукового 
забезпечення таких філософій і практик, як, наприклад, 
у випадку використання ГМО та багатьох ін. 

Питання розвитку органічного сільськогосподар-
ського виробництва досліджували Антонець С. С. [1; 2], 
Артиш В. І. [3], Берлач Н. А., Бойко Є. О., Дейнеко Л. В. 
[4], Дубовий В. І. [5], Дудар Т. Г., Маслак О. М., Милова-
нов Є. В., Писаренко В. М. [1; 2], Скидан О. В. та ін. До-
слідження економічних особливостей органічного ово-
чівництва виконано Амеліною Ю. С. [6], Безусом  Р. М. 
[7], Гілем Л. С. [8], Корнієнко С. І. [9], Пашковським А. І.,  
Рудь  В. П. [9], Сулімою Л. Т., Ткалич В. В., Ульянчен- 
ком О. В. [10] та ін. Однак дослідження проблем і по-
тенціалу розвитку органічного овочівництва з позицій 
малого бізнесу потребують подальшого дослідження.

Метою статті є опис проблем і перспектив розви-
тку ринку органічної овочевої продукції в Україні з по-
зицій малого бізнесу.

Основним завданням ринкоутворюючого роз-
витку галузі останніх десятиліть є збільшення обсягів 
аграрного виробництва конкурентоспроможної якісної 
продукції. Особливість цього двовимірного аспекту по-
яснює те, що, як ніде в іншій сфері, категорія «якості» 
знайшла найбільше композиціювання зі змістом понят-
тя «безпека» сільськогосподарського продукції. Значна 
частина людства завжди небезпідставно піклувалася 
про задоволення своїх споживчих потреб екологічно 
чистими продуктами харчування, вирощеними без за-

стосування у технічному циклі компонентів, які є шкід-
ливими для здоров’я або потенційно можуть загрожу-
вати здоров’ю людей [11]. Враховуючи, що останніми 
роками інтенсивність хімічного, радіаційного й інших 
видів антропогенного впливу на довкілля продовжує 
зростати, і це негативно позначається на здоров’ї лю-
дей, питання виробництва чистої продукції набуває 
підвищеної актуальності. У часі зазначена тенденція 
збігається з актуалізацією «зеленої революції» приблиз-
но з другої половини ХХ ст. Все це диктує необхідність 
розроблення наукових основ і ефективного органічного 
овочівництва в Україні [12, c. 451].

З метою визначення цільового сегмента спожива-
чів  внутрішнього ринку продукції органічного овочівни-
цтва в Україні авторами статті було проведено аналізу-
вання соціального статусу відвідувачів сайтів з темати-
кою органічного сільського господарства влітку 2018 р. 
На основі цих даних було зроблено висновки про те, що 
найбільшу аудиторією – до 85 % – складають непостійні 
клієнти, що цікавляться споживанням органічної про-
дукції, проте наразі цього не здійснюють. Близько 7 % 
склала цільова аудиторія з вагітних жінок, дітей та хво-
рих дітей, хворих осіб і т. ін., які систематично спожива-
ють цю продукцію; близько 5 % – оптові й іноземні клієн-
ти, які відвідували сайти з питань бізнесу; і лише близько 
3 % – постійні клієнти, які ведуть здоровий спосіб життя 
і регулярно споживають саме ці продукти. 

Дані табл. 1 надають уявлення про різницю у ви-
робничих витратах і їхню окупність за органічними та 
традиційними технологіями овочівництва. 

Як бачимо, окрім томатів, ефективність органічно-
го овочівництва була істотно вищою. Таким чи-
ном, існує біологічний фактор культур, який, оче-

видно, актуалізує потребу у більш сучасних технологій 
чи знаннях, досвіді органічного виробництва.

Проте більш комплексне аналізування вказаних 
показників дозволяє стверджувати про більш неодноз-
начні висновки, а саме: виробничі витрати поточного 
року не описують ефективність процесів у цілому. Суть 
зазначеного полягає у тому, що сам процес органічного 
овочівництва потребує додаткових і дуже специфічних 
накладних витрат. На прикладі 8 сертифікованих госпо-
дарств Вінницької обл. на цей час було здійснено опис 
таких витрат, що наведено у табл. 2.

Великий діапазон коливань витрат обумовлений 
тим, наскільки власник господарства залучає експертів, 
у т. ч. іноземних, чи виконує частину операцій самостій-
но; наскільки залучаються консультанти, у т. ч. іноземні; 
чи задіяні вітчизняні лабораторії чи іноземні; наскільки 
залучені ресурси, техніка і т. ін. іноземного походжен-
ня в процесі виробництва; чи здійснюється інспекція 
виробництва та сертифікація продукції національним 
представником сертифікаційної фірми чи іноземної; чи 
використовується власні обладнання для пакування, 
зберігання чи це здійснюється на орендованих; як від-
бувається реалізація (оптовим фірмам чи дрібними пар-
тіями самостійно або ж зі створенням власного бренда 
та здійсненням брендингових заходів).
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Наскільки наявність таких додаткових і невід’єм-
них витрат впливає на ефективність галузі? 
В  табл. 3 узагальнено дані вже вказаних вище 

господарств за останні 7 років (наявний до цього часу 
досвід) виробництва органічної продукції овочівництва 
порівняно з традиційними технологіями за аналогічний 
часовий відрізок. 

Враховуючи, що за останні роки фактор інфляції 
набув дуже значного розміру, а також відмінностей щодо 
різних культур у сівозмінах, які відрізнялися у господар-
ствах, в цьому разі використано індексне порівняння, де 
за 1,0 в. од. обрано показник традиційних технологій 
без урахування інфляції. При цьому коливання доходу 
відображали реальні зміни за рахунок коливання цін та 
урожайності. 

Графічне відображення даних залежностей наве-
дено на рис. 1. Аналізування цих даних дозволяє ствер-
джувати, що розподіл додаткових витрат у часі супрово-
джує щонайменше 3-річний період відсутності доходів 
як таких.

Таблиця 1

Порівняльні економічні оцінки різних технологій в овочівництві, за 2014–2017 рр.

культури
органічні технології* Традиційні (неорганічні) технології**

Витрати,  
тис. грн/га

Рентабельність  
виробничих витрат, %

Витрати,  
тис. грн/га

Рентабельність виробничих 
витрат, %

Морква 26,9 53,5 32,7 55,9

Капуста 19,1 67,2 25,5 49,3

Цибуля 37,1 94,0 44,3 71,0

Томати*** 44,3 15,2 58,4 51,0

Кабачки 16,4 150,0 19,7 116,0

Примітки:  * – за даними господарств Вінницької обл. ТОВ «АгранаФрут Лука», ПП  «Агротемп+», ФГ Дона О. П., ТОВ «Киянівка», ТОВ «Кома-
рівці», ФОП Кулик С. С., ФОП  Мельник В. В., ТОВ «Фітосвіт ЛТД»; 

** – за даними сільськогосподарських підприємств Вінницької обл. ТОВ «Агрофірма «Україна – О», СВК «Родина», ТОВ «Осієвське», СТОВ 
«Мрія», СТОВ  «Віта», ТОВ «Деметра»; 

*** – низька рентабельність була зумовлена дуже низькою урожайністю у досліджуваний період. 

Джерело: авторські дослідження за даними вказаних господарств.

Таблиця 2

Специфічні (додаткові) витрати в органічному овочівництві*, 2016 р.

Статті витрат Розмір витрат, тис. грн/га

Безпосередньо сертифікація як бюрократичний процес від 6,5 (на 1 господарство)

Вибір, обстеження та підготовка ділянки 0,7–1,5

Екологічна експертиза рослинних, ґрунтових, водних та ін. зразків 6,0–21,0

Сертифікація вирощеної продукції як органічної 1,5–4,4

Насінництво та вирощування розсади 0,6–3,7

Виробництво та застосування сертифікованих органічних добрив 1,3–5,5

Безпосередньо виробництво 16,0–50,0

Обробка, пакування, зберігання продукції 0,4–1,8

Реалізація продукції 5,0–10,0

Примітки: * – за даними господарств Вінницької обл. ТОВ «АгранаФрут Лука», ПП «Агротемп+», ФГ  Дона О. П., ТОВ «Киянівка», ТОВ «Кома-
рівці», ФОП Кулик С. С., ФОП Мельник В. В., ТОВ «Фітосвіт ЛТД».

Джерело: авторські дослідження за даними вказаних господарств.

При цьому за вказаний період зафіксовано ефект 
наближеної інтенсивності витрат за обома варіантами, 
які у разі органічних – мали істотно меншу окупність. 
Водночас слід підкреслити, що у поточному періоді ви-
робництва органічні технології, забезпечуючи меншу 
урожайність, проте – за рахунок економії щодо добрив і 
засобів хімізації та вищих цін – характеризувалися зна-
чно вищою окупністю витрат. 

Звідси випливає також загальний висновок про те, 
що органічне землеробство потребує принципово нової 
не тільки технологічної, але й економічної культури оці-
нювання витрат у коротко- та довгостроковому періоді; 
це висуває інші вимоги до планування процесів і фахо-
вості бізнесу.

На цей час в Україні в сегменті овочевої продукції 
відбувається активне становлення органічного ринку, 
про що свідчить випереджаюча будь-які інші показники 
АПК динаміка. Тому якоїсь загальної, статистично до-
стовірної картини про відповідний сегмент виробни-
цтва і ринку на цей час скласти проблематично. Проте 
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звертаємо увагу, що потенціал такого ринку являє собою 
більш складну композицію, ніж це традиційно прослід-
ковується за літературними джерелами. Авторське ба-
чення подібної сегментації наведено на рис. 2. Так, за са-
мими загальними даними по Вінницькій обл., на цей час 
у регіоні функціонує 8 сертифікованих за 3 стандартами 
підприємства, з яких1 – ФГ, 3 – ТОВ, 1 – ПП та 3 – ФОП; 
відповідну посівну площу можна приблизно оцінити у 
0,7 тис. га. Водночас кількість суб’єктів, що проходять 
на цей час сертифікацію, є більшою, ніж у 10 разів (за 
неповною інформацією – щонайменше близько 60 гос-
подарств, з яких близько 90 % – ФГ та інші невеликі за 
площею організаційні форми). Таким чином, через 1–3 

роки навіть за рахунок цієї категорії господарств пропо-
зиція збільшиться більш ніж на порядок [12, c. 470].

Водночас можна стверджувати, що стихійно чи менш 
упорядковано здійснюється в суттєвих масштабах 
несертифіковане виробництво органічного ово-

чівництва. За якимись опосередкованими характеристи-
ками, це – тип тіньового сектора економіки, який уникає 
додаткових витрат із сертифікацією та дотриманням жор-
стких норм. Існує велика проблема щодо коректного мо-
ніторингу цього сектора господарств, але за попередніми 
оцінками це – значно більший сектор, аніж сертифіковані 
за відомими стандартами. Сектор представлений, в першу 

Таблиця 3

Індекс витрат та їхньої окупності в органічному та традиційному овочівництві*, в. од.

Роки

Традиційні (неорганічні) 
технології* органічні технології**

Витрати Дохід
Витрати

ДохідДодаткові (специфічні 
витрати)**

Виробничі  
витрати

Витрати на 
підготовку ділянки

1 1,0 1,1 0,7 – 0,1 –

2 1,0 1,7 0,6 – 0,2 –

3 1,0 1,4 0,6 – 0,2 –

4 1,0 1,5 0,4 0,7 – 1,9

5 1,0 1,4 0,4 0,8 – 1,8

6 1,0 1,3 0,4 0,7 – 2,2

7 1,0 1,5 0,4 0,8 – 1,9

Середнє за 7 років 1,0 1,4 1,0 1,1

Примітки: * – за даними с.-г. підприємств Вінницької обл. ТОВ «Агрофірма «Україна – О», СВК «Родина», ТОВ «Осієвське», СТОВ «Мрія», С.-г. 
ТОВ «Віта», ТОВ «Деметра»;

** – за даними господарств Вінницької обл. ТОВ «АгранаФрут Лука», ПП «Агротемп+», ФГ Дона О. П., ТОВ «Киянівка», ТОВ «Комарівці»,  
ФОП Кулик С. С., ФОП Мельник В. В., ТОВ «Фітосвіт ЛТД».

Джерело: авторські дослідження за даними вказаних господарств.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Індекс, в. од.

№ 1 – витрати за традиційними технологіями
№ 2 – дохід за традиційними технологіями
№ 3 – витрати (сумарні) за органічними технологіями
№ 4 – дохід за органічними технологіями

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й Рік

Рис. 1. опис динаміки витрат і доходів за традиційними та органічними технологіями овочівництва

Джерело: авторська інтерпретація даних табл. 3.
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__________ОГН___________

Огірки – до 70 %
Цибуля, часник – до 60 %
Цукрова кукурудза – до 50 %
Столовий буряк – до 70 %
Морква – до 70 %
Кабачки – до 90 %
Томати – до 30 %

Сертифіковане органічне 
овочівництво

Несертифіковане 
виробництво органічного 

овочівництва

Господарства 
у  стані проходження 

сертифікації

Новий бізнес,
що має досвід 
овочівництва

Традиційний бізнес, що має досвід 
овочівництва за неорганічними 

технологіями

Виробництво продукції 
овочівництва 

за органічними 
технологіями

8 господарств,
близько 0,7 тис. га

Усього 57 господарств 
з площею до 4,9 тис. га, 

у т.ч. ФГ (90 %), 
ТОВ (10 %)

80 %

МТФВ

20 %

Рис. 2. Структурований потенціал органічного овочівництва (на прикладі господарств Вінницької обл.)

Джерело: авторські дослідження.

чергу, малими товарними формами виробництва. Раніше 
чи пізніше, але імплементація цієї групи господарств до 
доступної моніторингової мережі відбуватиметься у міру 
формалізації ринку, адже відсутність сертифікації безпо-
середньо обмежує ціни та прибуток.

Маловивченим, але дуже важливим є сектор біз-
несу, що представлений насамперед особистими госпо-
дарствами населення (ОГН), що здійснюють повсюдне 
і масове виробництво продукції овочівництва за орга-
нічними технологіями. Як правило, це здійснюється для 
особистого споживання. На відміну від попередньої 
групи господарств, ці, очевидно, не будуть у найближ-
чій перспективі збільшувати товарне виробництво, про-
те це не зменшує важливості цього сектора. За даними 
опитувань власників ОГН із спеціалізацією «овочівни-
цтво» у Вінницькій обл., не менше третини такого ви-
робництва здійснюється цілеспрямовано за повним або 
майже повним ігноруванням хімічних засобів захисту 
та мінеральних добрив. За цими ж даними, вирощуєть-
ся огірків подібним чином до 80 %, цибулі, часнику – до 
60  %, цукрової кукурудзи і кабачків  – до 90 %, столового 
буряків і моркви – до 70 %, томатів – до 30 %, овочів на 
зелень – до 100 %. Здебільшого – це овочівництво від-
критого ґрунту. З урахуванням цих цифр і відомої част-
ки ОГН у сучасному вітчизняному овочівництві можна 
зробити висновки про те, що поширення органічних 
технологій є більше за декларовану не менше ніж на 
25  % [12, c. 471]. 

Ще однією характерною особливістю є те, що со-
ціально сектор підприємців, що розглядають і планують 

вести бізнес за органічними технологіями, близько на 
80 % складається із агентів, що не мають досвіду веден-
ня традиційного овочівництва. Суперечливість цього 
моменту полягає у тому, що, з одного боку, відсутність 
корисного досвіду доповнюється часто фанатичним тя-
жінням до ідеології органічного виробництва та способу 
життя загалом, що є дуже важливим економічним фак-
тором.

Слід додати, що є підстави розглядати наведені 
пропорції як типові для країни в цілому; більше 
того, є ряд регіонів із значно розвинутою спеці-

алізацією овочівництва (насамперед навколо великих 
міст), де тренд росту, очевидно, представлений ще біль-
шою мірою.

Таким чином, вітчизняний ринок, як показало його 
вивчення, потребує сучасної інфраструктури. Так, як по-
казало вивчення структури торговельної мережі, попит 
на органічні овочі цілком задовольняється в спеціалізо-
ваних органічних мережах, чиї магазини розташовано 
у  великих містах. При цьому, незважаючи на зростання 
внутрішнього виробництва, українські реалізаційні ме-
режі продовжують віддавати перевагу імпортній про-
дукції. Це можна пояснити: по-перше, відсутністю ефек-
ту «досвіду» ринку, що є тимчасовим явищем; по-друге, 
тим, що в Україні органічне виробництво є переважно 
діяльністю малого бізнесу, що ускладнює забезпечення 
стабільних і повноцінних за обсягами поставок продук-
ції; по-третє, недовірою до вітчизняних виробників на 
предмет дотримання необхідних вимог.
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ВиСНоВки
Органічний овочевий ринок – один із перспектив-

них серед інших галузей в Україні. Саме тут останнім 
часом прослідковується тенденція до збільшення кіль-
кості й активності органічних сільських господарств, 
що має безпосередній прояв також і в овочівництві. 
Поки що поширення органічного овочівництва в Україні 
можна оцінити як незначне, проте таке, що має високий 
потенціал з цілого ряду об’єктивних причин. Потреби 
в органічному виробництві зростають і зростатимуть. 
Можна стверджувати, що внутрішній ринок продукції 
органічного овочівництва в Україні продовжує знаходи-
тися у полі дії невизначених механізмів ціноутворення, 
наслідком чого є, з одного боку, завищення цін, з іншо-
го, відсутність усталеного сегмента попиту. Повноцінне 
становлення ринку потребує вирішення цього питання, 
що буде здійснено з часом у міру розширення пропози-
ції та під впливом законів ринкового ціноутворення на-
стільки, наскільки це буде можливо за ефекту нееквіва-
лентності ринкового обміну, який такою ж або більшою 
мірою характерний і для цього сегмента ринку.            
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