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УДК 338.516.49:631.95 Н. П. Новак

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ОРГАНІЧНУ ПРОДУКЦІЮ ТА ЗАСОБИ ЙОГО 
УДОСКОНАЛЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЦТВОМ

Анотація. У статті виявлені особливості ціноутворення на органічну продукцію. Визначені чинники 
ціноутворення та цінові моделі управління органічним виробництвом. Здійснено аналіз цінової ситуації на 
ринку органічної продукції в Україні та в світі. Виявлено проблеми встановлення високих цін. Обґрунтовано 
інструменти та засоби зменшення цін на перспективу.

Ключові слова: ціноутворення, органічна продукція, сертифікація, вартість, платоспроможний попит, 
бюджетна підтримка, товаровиробники, управління.

Summary. In the article the peculiarities of pricing in organic production. The factors of pricing and pricing mod-
els management of organic production. The analysis of the price situation on the market of organic products in Ukraine 
and in the world. Identified the problem of fixing the highest possible prices. Reasonably instruments and means of 
reducing costs in the future.
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Постановка проблеми. В умовах інтенсивного 
впровадження інноваційних технологій у вироб-
ництво сільськогосподарської та продовольчої 
продукції з однієї сторони та поширення філосо-
фії здорового способу життя серед широких верств 
населення — з іншої, все більшого значення на-
бувають якісні показники продуктів харчування. 

Відомо, що органічна продукція має більшу еко-
логічну безпечність та корисність у порівнянні 
із традиційними аналогами. Проте, зважаючи на 
економічну кризу та зменшення платоспромож-
ності споживачів в останні роки, важливим чин-
ником, що визначає попит на екологічно чисту 
органічну продукцію, є її ціна.
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Для споживача ціна виступає не лише осо-
бливим економічним, але й психологічним еле-
ментом, тому що втілює в собі витрати, на які 
повинен зважитися та які повинен здійснити по-
купець. Для виробника ціна — маркетинговий 
інструмент, який, на відміну від товару, збуту та 
комунікації, є джерелом доходів, а не витрат. Ціна 
є одним із вирішальних чинників, що спонукає 
виробництво та зумовлює конкурентоспромож-
ність товару, особливо органічної сільськогоспо-
дарської продукції, на ринку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи-
тання виробництва, маркетингової стратегії та 
формування і регулювання цін на органічну про-
дукцію відображені у працях багатьох вітчизняних 
учених, серед яких варто виділити В. А. Борисову, 
В. Е. Єсипова, М. М. Ігнатенка, О. М. Маслака, 
О. М. Шпичака. Дане питання висвітлювали за-
рубіжні науковці: К. Зандер, Г. Штольц, У. Гамм, 
Ф. Вайбель, А. Гезелі, О. Шмід, X. Віллер, Р. Рай-
тер. Водночас, окремі питання ціноутворення на 
органічну продукцію в Україні потребують по-
дальшого дослідження та розробок.

Метою статті є виявлення особливостей та 
чинників ціноутворення на органічну продукцію, 
порівняльний аналіз його стану в Україні та у світі 
і на цій основі — обґрунтування інструментів та 
засобів зменшення цін на органічну продукцію.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під-
вищення ролі ціноутворення на органічну про-
дукцію у стратегії її виробництва та реалізації 
визначається досить високим рівнем інфляції, 
високою ціною на сировину органічного по-
ходження, підвищенням конкуренції в умовах 
євроінтеграції та зниженням купівельної спро-
можності покупців. Названі чинники визначають 
актуальність вибору цінової моделі управління 
органічним бізнесом та її економічне обґрунту-
вання. Для України зростання кількості товарови-
робників, які виробляють органічну продукцію та 
забезпечують збільшення обсягів її споживання, 
є вагомим чинником економіко-екологічного та 
соціального розвитку, оскільки органічна діяль-
ність не тільки позитивно впливає на статус під-
приємств та держави, а й на здоров’я, тривалість 
життя та відтворення населення, стан навколиш-
нього середовища [2, с. 5].

Нині ринок органічної продукції в Україні 
знаходиться на початковому етапі розвитку, що 
зумовлено певними чинниками. Серед них є від-
сутність державної підтримки товаровиробників у 
перехідний період; недостатня кількість офіційно 
зареєстрованих сертифікаційних центрів оцінки 
відповідності виробництва та продукції; несфор-
мований внутрішній попит на неї; нерозвиненість 
ринкової інфраструктури, складність забезпечен-
ня технологічних вимог при відтворенні органіч-

ного виробництва; висока собівартість та ціна 
реалізації органічних продуктів. При цьому ціно-
утворення на неї має певні особливості.

До особливостей ціноутворення на органічну 
сільськогосподарську продукцію відносять таку, 
як наявність та вплив додаткових витрат. Адже 
повна собівартість одиниці органічної продукції 
включає витрати на забезпечення органічнос-
ті та на проведення сертифікації виробництва. 
Водночас, наявність екологічного сертифікату 
є додатковим аргументом на користь її безпеки 
для споживачів. Органічні продукти харчування 
є специфічним товаром, який вимагає не тільки 
особливої технології вирощування, але і збуту.

Зокрема, відповідно до стандартів, вироб-
ники органічної продукції мають забезпечувати 
її транспортування до інших підрозділів лише у 
відповідній упаковці. При зберіганні продукції 
має забезпечуватися ідентифікація партій. Слід 
запобігати змішуванню органічної продукції з 
продуктами або речовинами, які не відповідають 
правилам органічного виробництва [4, с. 8]. Все 
вищенаведене пояснює підвищення цін на дану 
категорію продуктів харчування.

Друга особливість — вплив цін товарів, що не 
мають екологічних властивостей та цінності орга-
нічної продукції. Покупець буде тим більш чутли-
вим до ціни, чим вищою вона буде порівняно із 
звичайними товарами. Тобто, при встановленні 
ціни на органічну продукцію слід враховувати не 
лише вартість товарів-конкурентів з аналогічни-
ми екологічними властивостями, але й ціни про-
дуктів, виготовлених з сировини, вирощеної ін-
тенсивним методом [3, с. 186].

У країнах ЄС націнка на органічні продук-
ти складає 15–50 %, у США — близько 30 %, а в 
Україні 100–300 % відносно неорганічної. Напри-
клад, органічна манна крупа «Жменька» коштує у 
1,5–2 рази дорожче за звичайну (24 грн./кг до 12 
грн./кг); сік яблучний «Пан Еко» — у 2 рази (41 
грн./л до 22,55 грн./л). Отже, роздрібні ціни на 
органічні продукти у вітчизняних торгівельних 
мережах значно завищені. Така ситуація призво-
дить до того, що дозволити собі купити органічні 
продукти можуть менше 1 % українців. Отже, роз-
виток ринку органічних продуктів в Україні міг 
би здійснюватися значно швидшими темпами за 
умови нівелювання високої вартості органічних 
товарів (табл. 1).

З даних табл. 1 видно, що молочна продук-
ція (молоко, сметана, масло) органічного вироб-
ництва дорожча від традиційної більше ніж у 2,3 
разів. Органічні яйця на ринку України дорожчі 
майже вдвічі. На овочі органічного виробництва 
ціна є вищою у 2,5–3,75 разів (помідори — у 2,8 
рази, огірки — у 2,5 рази, морква — у 3,5 рази, 
цибуля — у 3,75 рази). Різниця цін на традицій-
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ні та сертифіковані хлібобулочні вироби склала 
3,3 разів. Отже, проаналізувавши ціни на окремі 
органічні товари сільськогосподарського вироб-
ництва, можна стверджувати, що вони є занадто 
високими для середньостатистичного вітчизня-
ного споживача. Відтак, зважаючи на однознач-
ну корисність органічної продукції вирішальним 
чинником, що формує попит на неї є ціна та під-
твердження відповідності її статусу.

Психологічний ефект іміджу товару також 
пов’язаний з тим, що чим кращою є якість про-
дукту, тим вищою має бути ціна на нього. Тому 
в деяких випадках психологічний ефект іміджу 
товару може послаблювати економічний ефект 
від високої ціни. Можна стверджувати, що іноді 
висока ціна слугує для споживача підтверджен-
ням якості товару [1, с. 153]. Така ситуація має 
безпосереднє відношення до товарів, покликаних 
створити або підтримати певний статус спожива-
ча. Купівля елітних органічних продуктів, окрім 
покращення стану здоров’я, може стати способом 
демонстрації високого статусу споживача. Напри-
клад, відомі особи, що рекламують органічні про-
дукти, спонукають споживачів наблизитись до їх 
рівня життя, купуючи такі товари.

Проведені раніше дослідження довели, що 
основним мотивом купівлі органічних товарів є 
бажання споживачів споживати якісну, екологіч-
но чисту продукцію, що є безпечною для здоров’я. 
Майже 70 % населення вважають, що якість тра-
диційної сільськогосподарської продукції є низь-
кою і вони нею не задоволені [5, с. 152]. Тому ри-
нок органічної продукції демонструватиме стійку 
тенденцію до зростання.

Ставлення гуртових постачальників до това-
ру вимагає здійснення постійного моніторингу з 
боку виробника, оскільки дистриб’ютор може як 
активно просувати товар, так і перешкоджати його 
продажам. Слід враховувати, що дистриб’ютор 

буде активніше просувати той товар, який при-
носить йому більше вигоди. З іншого боку, остан-
нім часом активісти «зелених» рухів та природо-
охоронних організацій починають зосереджувати 
свою увагу й на представниках найбільших збуто-
вих мереж, які під впливом вимог громадськості 
вимушені впроваджувати різноманітні екологічні 
ініціативи.

Висока ціна органічної продукції, крім іншо-
го, обумовлена вартістю сертифікації. До основних 
чинників впливу на ціну послуг сертифікаційних 
органів можна віднести площу ріллі, чисельність 
поголів’я та кількість задіяних підприємств, по-
ряд з органічним, наявність традиційного вироб-
ництва тощо. Наприклад, мінімальна вартість по-
слуг компанії «Органік стандарт» з сертифікації 
господарства площею від 1 до 25 га приватними 
стандартами «БІОЛан» становить 2400 грн. Ви-
щою є ціна послуг із сертифікації за міжнародни-
ми стандартами ЄС — 3600 грн. [6, с. 168]. Спра-
ведливо відмітити, що ціна сертифікації в різних 
сертифікаційних структурах різна, але в Україні їх 
нараховується менше десяти (табл. 2).

Оскільки процес сертифікації є високовар-
тісним, то в багатьох країнах на державному рівні 
стимулюється створення нових суб’єктів орга-
нічного сектора та надається підтримка вже іс-
нуючим. Одним із інструментів такої підтримки 
є надання бюджетних субсидій на сертифікацію. 
Умови отримання та розмір таких виплат залежить 
від розроблених програм відповідними органами 
та рівнем їх компетенції. Так, відомою програмою 
фінансової підтримки виробників та переробни-
ків органічної продукції у США є Програма від-
шкодування частки витрат на сертифікацію орга-
нічної продукції (Organic Certification Cost Share 
Programs), яка діє на національному рівні за спри-
яння Міністерства сільського господарства і, від-
повідно до якої, після подання заявки замовник 

Таблиця 1
Співвідношення роздрібних цін на традиційну та органічну продукцію в Україні, 2016 р. (власні дослідження)

№ п/п
Назва продукту харчу-

вання
Одиниця 

виміру
Ціна станом на 20.03.2016 р., грн.

 %
На традиційний товар На органічний товар

1 Молоко 1 л 10,00 23,50 235

2 Сметана 0,5 л 15,00 34,00 227

3 Масло 200 гр 22,00 50,00 227

4 Яйця 10 шт. 20,00 37,50 187

5 Тушка куряча 1 кг 40,00 90,00 225

6 Биток свинячий 1 кг 80,00 150,00 187

7 Морква 1 кг 10,00 35,00 350

8 Цибуля 1 кг 8,00 30,00 375

9 Помідори 1 кг 50,00 140,00 280

10 Огірки 1 кг 40,00 100,00 250

11 Банани 1 кг 35,00 60,00 170

12 Апельсини 1 кг 35,00 57,00 162

13 Яблука 1 кг 20,00 50,00 250

14 Хліб 400 гр 6,00 20,00 333
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може претендувати на відшкодування 75 % від 
сертифікаційних витрат, але не більше 750 дол. на 
рік. Розподіл коштів для кожного штату відбува-
ється пропорційно кількості сертифікованих під-
приємств у ньому.

Українські виробники органічної продукції 
витрати на сертифікацію покривають власним ко-
штом. Таку ситуацію можна пояснити відсутніс-
тю відповідних державних програм підтримки та 
необхідної законодавчої бази щодо їх бюджетного 
забезпечення. За відсутності належного інститу-
ційного супроводу в країні неможливо створити 
працездатну систему органічного сільського гос-
подарства [7, с. 114]. Не менш важливою є систе-
ма державної підтримки агротоваровиробників, 
яка особливо необхідна на стадії конверсії від зви-
чайного сільського господарства до органічного 
виробництва.

Висновки. Поширення виробництва органіч-
ної сільськогосподарської продукції сприятиме 
диверсифікації аграрного виробництва, покра-
щенню екологічного стану довкілля та здоров’я 
населення. Тому необхідність збільшувати та по-
пуляризувати цю групу товарів є безумовною. У 
процесі нашого та інших досліджень доведено, 
що ціна на органічні продукти харчування є над-
то високою. Відтак, дозволити використовувати її 
у процесі повсякденного харчування може лише 
незначний відсоток громадян нашої країни. Тому 
у подальших розробках необхідно звернути увагу 
на пошук можливостей знизити ціни до рівня роз-
винутих країн світу, зокрема ЄС та США.

Інструментами зменшення ціни у моделях 
ціноутворення на органічну продукцію може бути 
адресна бюджетна підтримка сертифікації орга-
нічних товаровиробників та продукції. Марке-
тингові стратегії реалізації органічних товарів на 
засадах інтернет-торгівлі та кошикових продаж 

також сприяли б здешевленню органічної про-
дукції. Нарешті, супермаркети або гуртово-роз-
дрібні ринки могли б зменшити вартість оренди 
для органічних продавців з метою реклами та по-
пуляризації органічної продукції, а видатки ком-
пенсувати за рахунок збільшення обігу та обсягу 
продаж.
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Bio Garantie, Австрія Основний внесок: 90 євро. Змінні витрати: для пасовищ: 6,60 євро/га; орні поля: 7,81 
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кації та інспекції. Існує фіксований збір у розмірі 80 євро/рік

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

Bioagricert, Італія Річний внесок: 190–360 євро/рік + 2–60 євро/га залежно від типу вирощуваних культур

ETKO, Туреччина 240 євро/день, вартість варіюється залежно від розміру
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УДК 343.973 В. І. Педан

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ  
ЗАКОННІЙ ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті автор намагається довести актуальність дослідження питань протидії законній 
господарській діяльності у площині проблематики протидії рейдерству в нашій країні.

Ключові слова: економіка, інтереси, злочин, протидія, дослідження, рейдерство, бізнес, корупція, під-
приємство.

Summary. In article the author tries to prove the urgency of opposition to legitimate business activity in branch of 
problem the opposition to readership in our country.

Key words: economics, interests, crime, opposition, research, readership, business, corruption, plant.
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Постановка проблеми. Сучасна Українська 
держава, яка була утворена із розпадом СРСР вна-
слідок незворотних об’єктивних політичних та 
економічних процесів на пострадянському північ-
но-західному регіоні, поступово докладає зусиль 
до свого економічного зростання та входження у 
європейській економічний простір. Розвиток сус-
пільних процесів в Україні ставить перед собою 
одним із завдань щодо досягнення цієї мети ста-
білізацію та розвиток економічної сфери, яка ба-
зується на різноманітті суб’єктів господарювання 
різних форм власності. Забезпечення економічної 
безпеки держави та добробуту її громадян шляхом 
захисту конкурентного ринкового середовища, 
реалізації конституційного права кожного грома-
дянина на підприємницьку діяльність, формуван-
ня сприятливого та передбачуваного правового 
поля для реалізації відповідного права є однією з 
основних функцій держави в умовах подальшого 

розвитку ринкової економіки. Разом із тим сучас-
на політична ситуація в нашій державі ставить не-
відкладні стратегічні завдання щодо збереження 
та розвитку національної економіки. Зокрема, у 
Стратегії національної безпеки України підкрес-
лено, що однією з основних її цілей є забезпечен-
ня нової якості економічного розвитку (п. 2). Ак-
туальною загрозою національній безпеці України 
виступає корупційний тиск на бізнес (п. 3.4.). У 
п. 4.9. вказаного документу зазначено, що ключо-
вою умовою нової якості економічного зростання 
є забезпечення економічної безпеки шляхом: де-
олігархізації, демонополізації економіки, захисту 
економічної конкуренції, формування сприят-
ливого бізнес-клімату та умов для прискореного 
інноваційного розвитку; системної протидії орга-
нізованій економічній злочинності та «тінізації» 
економіки на основі формування переваг легаль-
ної господарської діяльності та водночас консолі-
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