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Проаналізовано перспективи впровадження проектів організації виробництва та реалізації органічної продукції в Україні; тенденції розвитку євро-
пейського та вітчизняного ринку органічної продукції. Досліджено основні причини ініціації зазначених проектів з метою покращення конкуренто-
спроможності органічного виробництва, збільшення кількості робочих місць і працевлаштування сільського населення, створення обізнаності та 
сприяння підвищенню якості життя та культури споживання населення за рахунок виробництва та пропозиції здорової та безпечної органічної 
сільськогосподарської продукції. Наведено основні елементи концепції проектів організації виробництва та реалізації органічної продукції. Важ-
ливим завданням стає обґрунтування нової концепції управління розвитком органічних аграрних підприємств, в основу якої покладено проектно-
орієнтований підхід ведення бізнесу, що дозволяє отримувати максимальні результати від використання наявних ресурсів. Зі збільшенням попиту 
на органічну продукцію кількість проектів зростає щорічно,  а отже, зростає і потреба у кваліфікованих менеджерах проектів. 
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Когут И. В., Лебидь Т. В. Перспективы внедрения проектов  
организации производства и реализации органической продукции  

в Украине
Проанализированы перспективы внедрения проектов организации про-
изводства и реализации органической продукции в Украине; тенденции 
развития европейского и отечественного рынка органической продук-
ции. Исследованы основные причины инициации указанных проектов 
с целью улучшения конкурентоспособности органического производ-
ства, увеличения количества рабочих мест и трудоустройства сель-
ского населения, создания осведомленности и содействия повышению 
качества жизни и культуры потребления населения за счет производ-
ства и предложения здоровой и безопасной органической сельскохозяй-
ственной продукции. Представлены основные элементы концепции про-
ектов организации производства и реализации органической продукции. 
Важной задачей становится обоснование новой концепции управления 
развитием органических аграрных предприятий, в основу которой зало-
жен проектно-ориентированній подход ведения бизнеса, позволяющий 
получать максимальные результаты от использования существующих 
ресурсов. С увеличением спроса на органическую продукцию количество 
таких проектов растет ежегодно, соответственно, возрастает по-
требность в квалифицированных менеджерах проектов.
Ключевые слова: проект, управление проектами, органическое сельское 
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Kohut I. V., Lebid T. V. Prospects for Implementing Projects  
for Organization of Production and Sale of Organic Products  

in Ukraine
There analyzed the prospects for implementing projects for organization of 
production and sale of organic products in Ukraine; development trends of 
the European and domestic market for organic products. The main reasons 
for the initiation of these projects are investigated with the aim of improving 
the competitiveness of organic production, increasing the number of jobs and 
ensuring employment of the rural population, creating awareness and help-
ing to improve the quality of life and consumption culture of the population 
through the production and supply of healthy and safe organic agricultural 
products. The basic elements of the concept of projects for organization of 
production and sale of organic products are presented. The task of justify-
ing the new concept of managing the development of organic agricultural 
enterprises, which is based on a project-oriented business approach and al-
lows achieving maximum results from using the existing resources, is gaining 
importance. With the rise in demand for organic products, the number of 
projects of the kind is growing annually, respectively, the need for qualified 
project managers increases.
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Реалізація проектів організації виробництва та реа-
лізації органічної продукції в Україні набуває важ-
ливого значення з таких причин:

інтенсифікація аграрного виробництва спричи- �
нила негативні зміни в ланцюгах екосистем, по-
гіршила стан довкілля та здоров’я людей. Одним 
із можливих напрямів подолання цієї загрози є 
впровадження альтернативного підходу до ве-
дення землеробства – органічного виробництва 
та споживання різних видів продукції. Переваги 
органічного сільського господарства над конвен-
ційним в 58 % порівнянь щодо впливу на навко-
лишнє середовище та збереження ресурсів [6];
зростання попиту на органічну продукцію.  �
Органічне рослинництво та тваринництво ві-
діграє важливу роль у забезпеченні нашої сис-
теми харчування у майбутньому. У всьому світі 
зростає зацікавленість споживачів у тому, як 
саме виробляються продукти харчування; вони 
приділяють все більшу увагу питанням свого 
здоров’я і впливу сільськогосподарського ви-
робництва на навколишнє середовище.

Крім того, актуалізації проектів у цій сфері спри-
яє необхідність реалізації Стратегії сталого розвитку 
України до 2030 року, який орієнтований насамперед на 
людину та покращення якості її життя у сприятливому 
соціально-економічному середовищі та екологічно чи-
стому, здоровому, різноманітному природному довкіл-
лі. Відповідно до зазначеної Стратегії забезпечення ста-
лого галузевого та регіонального розвитку реалізується, 
в тому числі, за рахунок сприяння сталому розвитку 
агропромислового комплексу: до 2030  року збільши-
ти площу земель сільськогосподарського призначення, 
зайнятих під органічним виробництвом, до 3 млн га та 
забезпечити щорічний приріст починаючи з 2020 року 
обсягів виробництва та реалізації органічної продукції 
щонайменше на 5 % [11].

Проекти в органічному секторі повинні бути спря-
мовані на покращення конкурентоспроможності ор-
ганічного виробництва, збільшення кількості робочих 
місць та працевлаштування сільського населення, ство-
рення обізнаності та сприяння підвищенню якості жит-
тя та культури споживання населення за рахунок вироб-
ництва та пропозиції здорової та безпечної органічної 
сільськогосподарської продукції.

Питання вивчення та впровадження методології 
управління проектами в діяльність вітчизняних підпри-
ємств, в тому числі, і організаційно-економічні аспекти 
управління аграрними проектами знайшли відображен-
ня в працях таких дослідників: Бушуєва С., Бушуєвої Н., 

Чумаченка І., Чухрай Н., Фещура Р., Тимочка В., Падю- 
ки Р. І., Кучер Л. Ю., Присяжнюк О., Плотнікова М. та 
багатьох інших [3–5; 8; 12–14].

Незважаючи на прискіпливу увагу науковців до 
цієї тематики, наявні наукові дослідження проектного 
менеджменту практично не охоплюють сферу аграрного 
виробництва, тому залишаються актуальними та потре-
бують подальших досліджень. 

Метою статті є обґрунтування доцільності, визна-
чення перспектив і представлення концепції реалізації 
проектів організації виробництва та реалізації органіч-
ної продукції в Україні на основі дослідження європей-
ського та вітчизняного ринку органіки. 

З метою визначення перспектив реалізації про-
ектів організації виробництва та реалізації органічної 
продукції в Україні проаналізуємо середовище реаліза-
ції зазначених проектів – органічний європейський та 
український сектор. 

Відповідно до Закону України «Про виробництво 
та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 
сировини» «органічна продукція – це продукція, одер-
жана в результаті сертифікованого виробництва, під час 
якого виключається застосування хімічних добрив, пес-
тицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО), 
консервантів тощо, та на всіх етапах виробництва (ви-
рощування, переробки) застосовують методи, принци-
пи та правила, визначені цим Законом для отримання 
натуральної (екологічно чистої) продукції, а також збе-
реження та відновлення природних ресурсів» [1]. 

Через постійне використання пестицидів і мін-
добрив знищується біологічне різноманіття в ґрунті, та 
зменшується вміст гумусу, що призводить до щорічних 
втрат 10–15 мільйонів гектарів сільськогосподарських 
земель планети. 

Ведення органічного сільського господарства дове-
ло свою здатність бути не лише джерелом високо-
якісних продуктів, отриманих без використання 

пестицидів та інших забруднюючих речовин, а й сприя-
ти збереженню та відновленню природних ресурсів.

У 2016–2017 рр. європейський сектор органічних 
продуктів і сільського господарства продовжував роз-
виватися як з точки зору органічного виробництва, так 
і з точки зору зростання ринку, а також останніх розро-
бок у харчовій та сільськогосподарській політиці Євро-
пейського Союзу (ЄС). 

Темпи зростання в органічному виробництві про-
довжують відставати від динамічного зростання, що 
спостерігається на ринку споживання органічних про-
дуктів харчування (рис. 1). 
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Найбільшу площу вирощування органічних куль-
тури серед країн Європейського Союзу посідає 
Іспанія – 2 млн га. Друге місце за Італією – 

1,7 млн га. На третій позиції знаходиться Франція – 
1,5 млн га, наступна є Німеччина з показником 1,1 млн 
га, а потім – Австрія – 0,6 млн га.

За даними Дослідницького інституту органічного 
сільського господарства (FiBL) та Міжнародної федера-
ції органічних сільськогосподарських рухів (IFOAM), 
Україна посідає 11-те місце в Європі за площею органіч-
них сільгоспугідь. За останні 5 років вони істотно збіль-
шились [15]. 

Внутрішній потенціал України є значно більший та 
може наблизитись з часом до Польщі, яка знаходиться 
поряд і є подібною за своїми кліматичними умовами 
(рис. 2).

Україна вирізняється високими показниками по 
вирощуванню зернових культур – 48,1% та займає 7 міс-
це серед основних країн-виробників органічних зерно-
вих. Понад 16 % таких угідь займають олійні – 5 місце 
у світі і ще 4,6 % займають бобові – 7 місце. Далі йдуть 
овочі – 2 %, тут Україна посідає 10 місце, фрукти – 0,6 % 
і виноград – 0,1 % (за даними IFOAM).

Протягом останніх 5 років найбільша площа, на 
якій вирощують органічну продукцію в країнах Європи, 
зросла на 2 млн гектарів, а кількість зареєстрованих ор-
ганічних виробників наприкінці 2016 року досягла по-
значки 295 тисяч. 

Лідерами у виробництві є Італія (16578 підпри-
ємств), Німеччина (14501 підприємство) та Франція 
(12826 підприємств). Україна станом на 2018 рік має понад 
500 сертифікованих виробників органічної продукції [10]. 

 

400,0

Відсоток

350,0

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

 0,0
2006

Органічні сільськогосподарські угіддя, % Роздрібні продажі, %

2007

72
100

75

125

80

148

100

158
125

170
140

200

150

225

153

250

155

275

175

325

190

375

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Рік

Рис. 1. Європа та Європейський Союз: сукупне зростання органічних  
сільськогосподарських угідь і роздрібних продажів [15]

Країна

Україна

Чеська Республіка

Іспанія

Італія

Франція

Німеччина

Австрія

Швеція

Польща

Туреччина

Об’єднане Королівство 

0 2500000 га200000015000001000000500000

381173

536579

552695

571585

1251320

2018802

1538047

1796363

523777

490205

488591

Рис. 2. Органічні сільськогосподарські землі за країнами станом на початок 2017 р., га [15]
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В Україні споживання органічних продуктів на душу 
населення є значно меншим, ніж у країнах ЄС, 
і  складає 3 євро (рис. 3). Для порівняння: пересіч-

ний європеєць витрачає на органічні продукти 36,4 євро 
в рік, а мешканець ЄС – 53,7 євро. 

При цьому популярність органічної сільськогос-
подарської продукції на ринках розвинених країн зрос-
тає швидкими темпами, вже зараз попит на органічну 
продукцію в ЄС значно перевищує пропозицію. 

Найбільшими країнами-споживачами української 
«органіки» є Німеччина, Австрія, Польща, Італія, Фран-
ція, Нідерланди, Данія, Швейцарія, США, Канада. Ри-
нок споживання України теж, за прогнозами експертів, 
зростатиме. 

Органічний ринок в Україні постійно розвиваєть-
ся. Завдяки розмірам країни (603,6 тис. км2, у тому чис-
лі 42,7 млн га сільськогосподарських земель, за даними 
Державної служби статистики України), географічному 
розташуванню, близькості до потенційних іноземних 
покупців і широко розповсюдженим родючим чорним 

ґрунтам Україна має сприятливі умови для розвитку ор-
ганічного сільського господарства.

Так, площа сертифікованих сільськогосподарських 
угідь в Україні, задіяних під вирощування різноманітної 
органічної продукції, складає вже понад чотириста ти-
сяч гектарів.

При цьому Україна займає перше місце в східно-
європейському регіоні щодо сертифікованої площі орга-
нічної ріллі, спеціалізуючись переважно на виробництві 
зернових, зернобобових та олійних культур.

Більшість агрокомпаній володіють невеликими 
площами органічних земель. Найбільша площа органіч-
них земель у компанії «Арніка» – 15,8 тис. га, і тільки 
у п’яти компаній площа органічних земель перевищує 
5 тис. га. Лідерами ринку є «Арніка» (15,8 га), «Галекс-
Агро» (8,8 га), «Агроекологія» (7,5 га), «Агроінвест – 
натуральні продукти» (6,0 га) та «УкрБіоЛенд» (5,6 га). 
Крім того, в нашій державі сертифіковано 570 тис. га 
дикоросів (станом на 2017 р.) [2].
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Рис. 3. Країни Європи з найвищим споживанням органічних продуктів на душу населення у 2016 р.і
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Рис. 4. Загальна площа органічних сільськогосподарських угідь в Україні, 2002–2017 рр. [7]
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В останні роки спостерігається тенденція актив-
ного наповнення внутрішнього ринку власною 
органічною продукцією за рахунок налагоджен-

ня власної переробки органічної сировини. Зокрема, це 
крупи, борошно, молочні та м'ясні продукти, соки, сиро-
пи, повидло, мед, олія, чаї, лікарські трави.

Більшість українських органічних господарств 
розташовані в Одеській, Херсонській, Київській, Пол-
тавській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Терно-
пільській, Житомирській областях. Українські сертифі-
ковані органічні господарства – різного розміру – від 
кількох гектарів, як і в більшості країн Європи, до де-
кількох тисяч гектарів ріллі.

Середнє щорічне зростання на 13 % з 2005 за ін-
формацією Федерації органічного руху України свідчить 
про посилення інтересу серед виробників до переходу 
на органічне виробництво. 

До 2018 року український органічний сектор все 
ще активно розвивається. Все більше експортується 
переробленої продукції, а не лише сировини (табл. 1). 
Однак підприємства-експортери стикалися з різними 
проблемами: низька якість продукції, високі логістичні 
витрати, високі (ЄС) тарифи й експортні квоти, а та-
кож досить негативний імідж України на міжнародно-
му рівні.

таблиця 1

Розвиток органічного сектора, 2014–2016 рр. – кількість органічних операторів [7]

Рік 2014 2015 2016 темпи зростання  
у 2014–2016, %

Виробники продукції рослинництва (серед них – 
заготівельники дикоросів) 74 155 261 68

Виробники продукції тваринництва (серед них – виробники 
продукції бджільництва) 15 22 42 91

Виробники аквакультур – 2 2 0

Виробники харчових продуктів 38 51 83 63

Загальна кількість 107 202 342 69

За останні кілька років Україна стала важливим 
постачальником органічної продукції для західних рин-
ків. За даними провідного органу з сертифікації Organic 
Standard, у 2017 році найбільшими органічними про-
дуктами (за обсягом), що експортувалися їхніми клієн-
тами з України, були: кукурудза, пшениця, соя, ячмінь, 
спельта, соняшник, просо, лушпиння, чорниця (замо-
рожені), овес, просо, люпин, яблука (свіжі), гречка, гір-
чиця, бузина (фрукти), насіння гарбуза, березовий сік, 
льон, пластівці, жито, волоські горіхи (ядра), обліпиха 
(заморожена), ожина (заморожена), шипшина (заморо-
жена), коріандр, горох, бузина (квіти заморожені), суни-
ця (заморожена), журавлина (заморожена), концентрат 
яблучного соку, глід (заморожений), пшеничне борошно 
тверде, плоди чорної горобини (заморожені), плоди ма-
лини (заморожені), соняшникова олія.

У 2016 році органічний експорт з України стано-
вив близько 300 тис. тонн на суму понад 65 млн доларів 
США (оціночні дані опитування, проведеного органом з 
сертифікації органічного стандарту з українськими екс-
портерами). 

Внутрішній ринок органічних продуктів почав 
з'являтися наприкінці 2000-х років, а в 2008 році на по-
лицях українських роздрібних торговців з'явилися пер-
ші українські органічні продукти. Основними каналами 
збуту є супермаркети та спеціалізовані магазини у вели-
ких містах. Асортимент органічних продуктів, що є на 
полицях, ще не повний. 

Споживачі можуть придбати в роздрібних мага-
зинах такі категорії органічних продуктів: молочні та 
м'ясні продукти, продуктові та хлібобулочні вироби, бо-
рошно, макаронні продукти, рослинні олії, напої (соки, 

березовий сік, трав'яний чай), консервовані продукти 
(наприклад, ягідна паста, сироп, джем), деякі овочі та 
фрукти тощо.

Найбільшою проблемою для внутрішнього ринку 
є низька поінформованість споживачів і культура спо-
живання органічної продукції.

Отже, з проведеного дослідження можна зробити 
висновок про високий потенціал розвитку органічного 
ринку України, який може сприяти практичній реаліза-
ції проектів організації виробництва та збуту органічної 
продукції.

Важливим завданням стає обґрунтування но-
вої концепції управління розвитком органічних 
аграрних підприємств, в основу якої покладено 

проектно орієнтований підхід ведення бізнесу, що до-
зволяє отримувати максимальні результати від вико-
ристання наявних ресурсів. Зі збільшенням попиту на 
органічну продукцію кількість проектів зростає щоріч-
но, відповідно зростає потреба у кваліфікованих мене-
джерах проектів. 

Далі, для прикладу, надаємо основні елементи 
концепції проектів організації виробництва та реаліза-
ції органічної продукції (табл. 2).

ВИСНОВКИ
Сьогодні в агропромисловому комплексі України, 

на відміну від інших галузей, таких як будівництво, сфе-
ра ІТ тощо, не так активно використовують проектний 
підхід, застосовуючи його в основному в проектах ре-
конструкції та модернізації [9]. Постійно зростаючий 
попит на органічну продукцію, можливості розвитку 
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органічної сфери України зумовлюють потребу у вико-
ристанні інноваційних підходів до організації та веден-
ня бізнесу в зазначеній сфері, які дозволяють ефективно 
використовувати наявні ресурси. Саме тому особливу 
увагу слід приділити проблемі застосування проектно-
го менеджменту в аграрних підприємствах України з ме-
тою забезпечення їх конкурентоспроможності та стало-
го розвитку.                   
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