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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL SUBSTANTIATION  
OF THE STRATEGY OF ORGANIC SECTOR DEVELOPMENT IN UKRAINE

Визначено, що органічний сектор сільськогосподарської галузі України є найбільш інноваційним 
та перспективним напрямом розвитку в аграрній сфері, що потребує чіткого плану дій та заходів як 
у довгостроковій, так і середньостроковій перспективі. Аргументовано, що органічне сільське гос-
подарство в Україні переходить до стадії активного розвитку. Запропоновано структурно-логічну 
послідовність формування цілісної стратегії розвитку органічного сектору сільськогосподарської 
галузі України. Акцентовано увагу, що новизна майбутньої стратегії полягатиме у фокусі на напря-
мах удосконалення системи розбудови вітчизняного органічного сектору. Наведено основні кон-
цептуальні елементи сучасної стратегії розвитку органічного сектору сільськогосподарської галузі 
України. Визначено базові стратегічні пріоритети сучасної стратегії розвитку органічного сектору 
сільськогосподарської галузі України та основні заходи в рамках даних стратегічних пріоритетів. 
Зроблено висновок, що запропоновані теоретико-методичні основи формування стратегії роз-
витку органічного сектору забезпечать системність розвитку всіх структурних елементів органіч-
ного сектору, що дасть змогу вивести аграрний сектор на новий рівень ефективності.

Ключові слова: стратегія розвитку, органічний сектор, напрями вдосконалення, національна 
економіка, сільськогосподарська галузь, органічне агровиробництво.

Определено, что органический сектор сельскохозяйственной отрасли Украины является наи-
более инновационным и перспективным направлением развития в аграрной сфере, который тре-
бует четкого плана действий и осуществления мероприятий как в долгосрочной, так и среднесроч-
ной перспективе. Аргументировано, что органическое сельское хозяйство в Украине переходит 
в стадию активного развития. Предложена структурно-логическая последовательность форми-
рования целостной стратегии развития органического сектора сельскохозяйственной отрасли 
Украины. Акцентировано внимание, что новизна будущей стратегии будет заключаться в фокуси-
ровании на направлениях совершенствования системы развития отечественного органического 
сектора. Приведены основные концептуальные элементы современной стратегии развития орга-
нического сектора сельскохозяйственной отрасли Украины. Определены базовые стратегиче-
ские приоритеты современной стратегии развития органического сектора сельскохозяйственной 
отрасли Украины и основные мероприятия в рамках данных стратегических приоритетов. Сделан 
вывод, что предложенные теоретико-методические основы формирования стратегии развития 
органического сектора обеспечат системность развития всех структурных элементов органиче-
ского сектора, что позволит вывести аграрный сектор на новый уровень эффективности.

Ключевые слова: стратегия развития, органический сектор, направления совершенствования, 
национальная экономика, сельскохозяйственная отрасль, органическое агропроизводство.

It is determined that the organic sector of the agricultural industry of Ukraine is potentially the most 
innovative and promising area of development in the agrarian sector, which requires clear plan of actions 
and measures in the long-term and medium-term perspective. It is substantiated that the development 
of the organic sector at the national level requires the development of effective strategy with clear goals 
and objectives. It is argued that organic farming in Ukraine is moving into active development stage, 
as there is an annual growth in organic area and Number of farms, and the volume of production and 
exports of organic agricultural products are increasing, small organic farmers are constantly are united 
into organic cooperatives. The structural-logical sequence of forming an integrated strategy for the 
development of the organic sector of the agricultural industry of Ukraine is proposed, which will help to 
formulate long-term plan of actions for executive authorities and all interested economic entities on the 
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basis of balance and rationality. The attention is paid to the fact that the novelty of the future strategy will 
be focused on the areas of improvement of the system of development of the domestic organic sector: 
administrative, managerial, scientific and educational, market and marketing, financial-economic and 
informational and educational. The main conceptual elements of the modern strategy of the organic 
sector of the agricultural industry of Ukraine are presented. The basic strategic priorities of the modern 
strategy of the organic sector of the agricultural industry of Ukraine and the main measures within the 
framework of these strategic priorities are determined. It is concluded that the proposed theoretical and 
methodological foundations for forming the strategy of development of the organic sector will ensure 
the systemic development of all structural elements of the organic sector, which to bring the agricultural 
industry to its new level of efficiency.

Key words: development strategy, organic sector, directions of improvement, national economy, 
agricultural industry, organic agricultural production.

Постановка проблеми. Будь-який сек-
тор національної економіки характеризу-
ється високим рівнем складності процесів та 
взаємозв'язків між її структурними елемен-
тами, які, своєю чергою, мають велику кількість 
чинників зовнішнього та внутрішнього впливу. 
Основним завданням державних органів влади 
та суспільства при цьому є врахування сучас-
ного стану, ретроспективи розвитку та мож-
ливих чинників впливу для формування довго-
строкового плану дій та заходів, спрямованих 
на досягнення сталого розвитку економіки та 
підвищення рівня добробуту населення. 

Стратегія розвитку національної економіки 
чи її структурних елементів є основним дов-
гостроковим, послідовним, конструктивним, 
стійким до невизначеності умов соціально-еко-
номічного середовища планом, який супрово-
джується постійним аналізом та моніторингом 
у процесі його реалізації та спрямований на 
досягнення основної цілі чи результату. Стра-
тегія нині є основним інструментом довгостро-
кового планування на найвищому державному 
рівні управління структурними одиницями 
національної економічної системи, що застосо-
вується в усьому світі. 

В Україні стратегія розвитку галузей націо-
нальної економіки використовується міністер-
ствами та іншими органами влади як основний 
інструмент переходу від абстракції до конкре-
тики у вигляді систематизованих планів для від-
повідних секторів, підсистем та функціональ-
них підрозділів. Не є винятком і Міністерство 
аграрної політики та продовольства України, 
що формує такий план дій для аграрних секто-
рів та функціональних структурних елементів. 

Органічний сектор сільськогосподарської 
галузі є найбільш інноваційним та перспектив-
ним напрямом розвитку в аграрній сфері, що 
потребує чіткого плану дій та заходів як у довго-
строковій, так і середньостроковій перспективі. 
Без відповідної стратегії вітчизняний органічний 
сектор не буде повною мірою відповідати сві-
товим темпам розвитку і не зможе досягти від-
чутних успіхів на внутрішньому та зовнішньому 

ринках. Саме тому актуальність цього питання 
лягла в основу даної наукової статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика формування ефективних стра-
тегій розвитку була у фокусі наукових розвідок 
багатьох вітчизняних та зарубіжних науков-
ців, серед яких: Є.О. Бойко [1], В.Т. Дудар [2], 
О.А. Єрмоленко [3], В.П. Ільчук, Х.І. Штирхун [4], 
В.М. Колесник [5], С.І. Мельник, В.А. Ткачук [6], 
Н.С. Ляліна, Г.Л. Матвієнко-Біляєва [7], Н.Б. Сто-
волос [12], М. Ваарст [14], Дж. Паул [15], А. Скраба, 
С. Розман [16] та ін. Важливість наукового вне-
ску перелічених науковців є беззаперечною, 
але, незважаючи на це, нинішній стан розвитку 
вітчизняного органічного сектору потребує 
більш комплексних та конкретних доробок для 
формування науково-методичних основ ефек-
тивної стратегії розвитку органічного сільського 
господарства в нашій країні. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є розроблення 
концептуальних основ формування комплек-
сної стратегії розбудови органічного сектору в 
Україні для забезпечення збалансованого роз-
витку аграрної галузі на інноваційній основі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Органічне сільське господарство пропонує гло-
бальну перспективу майбутнього, в якій харчові 
продукти та інші продукти сільського господар-
ства виробляються і розповсюджуються здо-
ровим, екологічно безпечним, по-справжньому 
сталим способом. Людство лише починає усві-
домлювати численні переваги органічного сіль-
ського господарства, починаючи від екосис-
темних послуг до надання безпечних, здорових 
продуктів харчування. Однак для використання 
свого повного потенціалу органік потребує вирі-
шення багатьох проблем. Хоча органічне сільське 
господарство нині перебуває у більш сприятли-
вому становищі, ніж коли-небудь, щодо ринкових 
умов, державної політики та міжнародної інсти-
туційної підтримки, загалом йому все ще бракує 
ресурсів для продовження свого розширення. 

Ринок органічної продукції завоював своє 
право стати повноцінним ринком як у внутріш-
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ньому, так і зовнішньому економічному про-
сторі, пройшовши стадії невідомого, нового, 
клубного, нішевого. Вийшовши на глобальний 
рівень, ринок органіку продовжує стрімко зрос-
тати та привертати все більшу увагу з боку урядів 
багатьох країни світу, які перебувають у пошу-
ках багатофункціональних виробничих систем, 
що здатні вивести галузі національної економіки 
на новий, більш якісний рівень розвитку. 

Розбудова органічної індустрії на національ-
ному рівні потребує розроблення дієвої стра-
тегії, що передбачає чітку послідовність дій та 
заходів протягом раціонально визначеного 
проміжку часу з урахуванням потенціалу орга-
нічного виробництва, соціально-економічного 
та екологічного середовища функціонування, 
чинників внутрішнього та зовнішнього впливу, 
а також цілей і завдань даної стратегії.

Необхідність розроблення окремої стратегії 
розбудови органічного сектору в Україні зумов-
лена високим рівнем організаційно-економіч-
ної, нормативно-правової та інституціональної 
невизначеності, в яких перебуває нині вітчиз-
няний виробник органічної продукції. Україн-
ські органічні товаровиробники впродовж два-
дцяти років не відчувають належної підтримки 
з боку держави, вимушені діяти у непрозорих 
умовах та за незрозумілими «правилами гри». 
Ефективна стратегія покликана забезпечити 
органічний сектор необхідними механізмами, 
засобами та інструментами розвитку для зба-
лансування інтересів усіх зацікавлених сторін у 
сфері органіку. 

Органічне сільське господарство в України 
нині знаходиться на стадії переходу до активного 
розвитку: спостерігається стабільна щорічна 
динаміка зростання площ сільськогосподарських 
угідь та господарств, що регулярно проходять 
відповідні інспекції та органічну сертифікацію, 
збільшуються обсяги виробництва та експорту 
органічної сільськогосподарської продукції, неве-
ликі органічні фермери почали доволі активно 
об'єднуватися в органічні кооперативи. 

У 2016 р. Міністерством аграрної політики та 
продовольства України було представлено офі-
ційну Стратегію розвитку аграрного сектору 
«3+5» [13], яка визначила три основні пріори-
тети і п’ять напрямів розвитку аграрної галузі 
економіки. У рамках даної стратегії розвиток 
органічного виробництва є основним пріори-
тетом для вітчизняної аграрної сфери поряд із 
безпекою харчової продукції та розвитком рин-
ків збуту, які фактично є взаємопов'язаними та 
взаємодоповнюючими. Проведені заходи під-
тримки органічних господарств із різних регіо-
нів України за період 2014–2017 рр. оцінюються 
на загальну суму понад 1 млн грн [9, с. 28]. Це 
дало змогу органічним виробникам дещо зміц-

нити свій виробничий потенціал та підвищити 
ринкові перспективи для своєї продукції.

Окрім вищезазначеної стратегії, 10 липня 
2019 р. Кабінет Міністрів України видав Роз-
порядження № 526-р «Про схвалення Стра-
тегії розвитку сфери інноваційної діяльності 
на період до 2030 року», в якому зазначено: 
«Іншим рушієм економічного зростання у най-
ближчій перспективі може виступати аграрний 
сектор як такий, що має високий потенціал до 
модернізації, впровадження новітніх техно-
логій та підвищення рівня переробки власної 
продукції, але його перспективи обмежені… 
Водночас у переважній більшості розвинутих 
держав частка аграрного сектору не переви-
щує 5 відсотків валового внутрішнього про-
дукту. Навіть в Аргентині, відомій своїм висо-
коприбутковим аграрним сектором, за даними 
Світового банку, його частка становить тільки 
6 відсотків… Зважаючи на це, саме інновацій-
ний потенціал має стати рушієм економічного 
зростання та сприяти розвитку всіх сфер еконо-
міки, зокрема промисловості та аграрного сек-
тору» [11]. Уважаємо за доцільне зазначити, що 
у даній стратегії, на жаль, зовсім не приділено 
уваги органічному сільському господарству як 
одному з найбільш перспективних інновацій-
них напрямів розвитку аграрної галузі у світі. 
Але загалом фокусування даної Стратегії на 
підвищенні науковості, інноваційності, охороні 
здоров'я та екологічності в усіх виробничих 
сферах є вагомим кроком на шляху вдоскона-
лення національної економіки та її складників, 
у т. ч. аграрної галузі. 

Головним стимулом для вітчизняних гос-
подарств для переходу на органічні практики 
були кращі маркетингові можливості та премі-
альні ціни на органічну продукцію. Однак ринок 
органічної продукції як на національному рівні, 
так і на міжнародному також вимагає більш 
сприятливого економічного середовища функ-
ціонування, стійких взаємозв'язків та інфра-
структури, всебічної державної підтримки. Існу-
ють одиничні ініціативи з реалізації органічної 
продукції на місцевому рівні, але все ще існує 
невеликий попит і бракує знань щодо органіч-
ного сільського господарства та його переваг 
серед споживачів. 

Тому необхідно одночасно активно роз-
вивати всі аспекти розвитку ринку, тобто під-
вищувати обсяги виробництва, стимулювати 
попит і поліпшувати обізнаність споживачів 
щодо органічного сільського господарства та 
органічних продуктів на всіх рівнях – від фер-
мера до споживача. У рамках заходів підтримки 
акцент робиться на стимулюванні виробництва, 
оскільки розвиток ринку вимагає підвищення 
кількості, якості та асортименту пропонованої 
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продукції. Другим пріоритетом є інструменти 
стимулювання розвитку ринку, які включають 
розбудову знань, особливо на національному 
рівні, і професіоналізацію органічного агрови-
робництва. Ці заходи повинні підтримуватися 
відповідними діями щодо розбудови потенці-
алу та підтримки співпраці в органічному сек-
торі між приватним та державним секторами, а 
також гармонізацією законодавства. 

Формування цілісної стратегії розвитку органіч-
ного сектору сільськогосподарської галузі України 
має здійснюватися за такою послідовністю (рис. 1).

Рекомендована послідовність дій у процесі 
формування стратегії розвитку органічного сек-
тору допоможе сформувати довгостроковий 
план дій для органів виконавчої влади, громад-
ських організацій та всіх зацікавлених суб'єктів 
господарювання у найбільш ефективний спосіб 
на засадах збалансованості та раціональності. 

Загальна мета Державної стратегії розвитку 
органічного сектору повинна бути спрямована 
на прийнятті органічного сільського господар-
ства як одного з пріоритетних напрямів реалі-
зації національної аграрної політики. Реалізація 
стратегії покликана забезпечити: високу конку-
рентоспроможність органічної сільськогоспо-
дарської та харчової продукції на внутрішньому 
і зовнішньому ринках; збереження та віднов-
лення здоров'я українських ґрунтів; зміцнення 
продовольчої безпеки та потенціалу забез-
печення населення якісними та безпечними 
харчовими продуктами; поліпшення стану 

навколишнього середовища та збереження 
біорізноманіття; підвищення рівня екологізації 
вітчизняної аграрної галузі.

Новизна майбутньої стратегії полягатиме у 
фокусуванні на напрямах удосконалення сис-
теми розбудови вітчизняного органічного сек-
тору (рис. 2).

Вдосконалення адміністративного управ-
ління включає таке: концентрацію на розбудові 
органічного сільського господарства у програ-
мах розвитку на регіональному рівні; підтримку 
системного розвитку Федерації органічного 
руху України, інших функціональних об’єднань 
виробників, переробників та дистриб'юторів 
органіку; налагодження системи державно-
приватного партнерства в органічному секторі.

Створення системи стимулювання та фінан-
сової підтримки органічного виробництва має 
включати: розвиток системи державної та регі-
ональної підтримки органічного агровиробни-
цтва; вдосконалення податкової політики по 
відношенню до суб’єктів органічного госпо-
дарювання; організаційно-правову підтримку 
приватних інвестиційних проектів, які зосеред-
жені на органічному секторі; формування сис-
теми субсидій та дотацій для агровиробників, 
передусім на перехідному періоді; державну 
підтримку у сфері кредитування органічного 
сільськогосподарського виробництва. 

Науково-освітня та дорадча підтримка вклю-
чає: створення системи інформаційно-консуль-
таційних закладів, платформ знань, дорадчих 

 

Формування системи прогнозування та оцінки отриманих результатів 
упровадження стратегії 

Побудова системи моніторингу та проміжного аналізу отриманих 
результатів із метою координації дій 

Визначення ресурсного потенціалу стратегії: фінансового, 
управлінського, кваліфікаційного, маркетингового, інформаційного  

Розроблення інструментарію та механізмів здійснення основних заходів 
та дії відповідно до стратегії 

Урахування критеріїв та чинників впливу на процес формування  
та реалізації стартегії 

Постановка цілей та завдань, реалізація яких дасть змогу досягти 
основної мети стратегії 

Рис. 1. Етапи формування Державної стратегії розвитку  
органічного сектору сільськогосподарської галузі України

Джерело: розроблено автором
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служб та інших центрів комуніка-
цій для ефективного розповсю-
дження інформації про теорію 
і практику ведення органічного 
господарства; підготовку кадрів 
в університетах та коледжах для 
різних сфер органічної індустрії; 
стимулювання та розширення 
науково-дослідної діяльності в 
органічному секторі.

Маркетинг органічного 
виробництва має охоплювати 
сукупність організаційно-еко-
номічних функцій, які пов’язані, 
перш за все, з комплексним 
вивченням попиту споживачів 
і цілеспрямованим формуван-
ням пропозицій агропромис-
ловими підприємствами для 
задоволення широкого спектру 
потреб населення. Розроблення 
маркетингової програми роз-
витку органічного виробництва 
дасть можливість прогнозувати 
товарообіг, краще просувати органік на внут-
рішньому та зовнішньому ринках, сформувати 
систему ціноутворення на засадах справедли-
вості та економічної доцільності, виробляти таку 
органічну продукцію, яка має найбільший попит 
на ринку. Крім того, раціональна побудова збу-
тової політики для агровиробників органічної 
продукції мінімізуватиме сукупні витрати шля-
хом більш обґрунтованого і цілеспрямованого 
просування органічної продукції на ринку.

Формування динамічного ринку сертифі-
кованої органічної продукції з використанням 
ефективного маркетингового інструментарію 
для задоволення внутрішнього попиту та наро-
щення експортної активності є найбільш пер-
спективними способом забезпечення сталого 
розвитку вітчизняного аграрного ринку.

Одним із ключових завдань інформаційної 
підтримки розвитку органічного виробництва 
має бути популяризація особливостей органіч-
ного виробництва та самої органічної продук-
ції серед населення, а саме робота з громад-
ськістю через ЗМІ, спрямована на формування 
ідеології здорової нації та здорової планети. 
Популяризація органічного виробництва має 
бути синхронізована із сучасним поглядом на 
здоровий спосіб життя та існування через здо-
рове харчування безпечними та якісними про-
дуктами, натуральне оздоровлення, екологічне 
мислення, фізичну активність.

Зважаючи на вищесказане, вважаємо за 
доцільне навести основні концептуальні еле-
менти сучасної стратегії розвитку органічного 
сектору сільськогосподарської галузі України:

1) Орієнтація на концепцію Organic 3.0. 
[8]. Загальна мета концепції полягає у тому, 
щоб забезпечити найшвидше поширення дій-
сно сталих систем господарювання та ринків, 
заснованих на органічних принципах і натхнен-
них культурою інновацій, прозорою збалан-
сованістю, інклюзивною співпрацею. Organic 
3.0 базується на результатах і постійно адап-
тується до місцевого контексту замість того, 
щоб виконувати набір мінімальних правил для 
досягнення одноразового статичного резуль-
тату. Вона закликає до культури постійного 
вдосконалення через ініціативи всіх зацікав-
лених сторін у напрямі найкращих практик на 
основі місцевих пріоритетів. Якщо сконцентру-
ватися на розробленні сталих систем органіч-
ного харчування та сільського господарства, це 
може бути моделлю для вирішення майбутніх 
викликів глобального сільського господарства.

2) Екофункціональна інтенсифікація має на 
меті поліпшення доступності продовольства та 
стабілізацію продовольчої безпеки. Викорис-
тання невідновлюваних ресурсів та запасів стане 
застарілою руйнівною моделлю. Високі стандарти 
добробуту тварин будуть підтримуватися, а стале 
управління екосистемами буде сучасним. Орга-
нічне сільське господарство зведе до мінімуму 
негативні компроміси між продуктивністю та ста-
лістю, роблячи його еталоном для відповідального 
та ощадливого ресурсокористування у системах 
харчування і сільського господарства. Органічні 
фермери будуть найкращими менеджерами сіль-
ськогосподарських екосистем, співдослідниками 
та оптимізаторами природних ресурсів.

 

Основні 
напрями 

вдосконалення 

Адміністративно-
управлінський 

Науково-
освітній 

Ринковий та 
маркетинговий 

Фінансово-
економічний 

Інформаційно-
просвітницький 

Рис. 2. Основні напрями вдосконалення  
в рамках Державної стратегії розвитку органічного сектору

Джерело: розроблено автором
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3) Пріоритизація органічних систем господа-
рювання на селі. Органічне сільське господар-
ство стане переважною, домінуючою моделлю 
господарювання і, таким чином, надасть нові 
можливості сільській економіці. Життєздатні 
сільські економіки приваблюють людей, поліп-
шують життєдіяльність та зупиняють міграцію 
до міст. Органічне сільське господарство акти-
візує партнерські відносини між споживачами 
та виробниками шляхом сприяння діалогу між 
ними. Завдяки найкращому використанню при-
родних і соціальних ресурсів органічне агро-
виробництво стане потужною стратегією інтен-
сифікації в сільській місцевості та формування 
селоутворюючих підприємств.

4) Орієнтація на здорові органічні системи 
харчування. Органічне сільське господарство 
буде виробляти лише здорову їжу на спра-
ведливій основі для добробуту всіх категорій 
населення. Здоровий раціон, що складається зі 
свіжих і цільних продуктів із характерними їм 
поживними властивостями, які лише мінімально 
піддавалися обробці, має стати національним 
стандартом. Органічні фермери, переробники 
та дистриб'ютори спільно очолюватимуть пере-
хід до більш свідомих моделей споживання та 
відродження автентичних традиційних харчових 
продуктів. Члени органічного руху будуть інно-
ваційними в розробленні спільних і співучасних 
логістичних моделей, а також безпечних та про-
стежуваних харчових систем.

5) Забезпечення комплексних наукових 
досліджень органіку. Просування в галузі нау-
кових досліджень в органічному секторі сіль-
ського господарства є неодмінною запорукою 
інноваційності аграрної галузі. Для того щоб 
органічне сільське господарство зростало та 
забезпечувало прогрес у продовольчій системі, 
необхідно сформувати довгострокові стратегії 
та програми розбудови дослідницького потен-
ціалу на національному рівні для поширення 
результатів досліджень, а також допомоги фер-
мерам та іншим зацікавленим суб'єктам най-
більш ефективно використовувати органічний 
потенціал країни. Нині найбільш дієвими є три 
стратегічні підходи, які можуть допомогти про-
суванню національних досліджень та інновацій 
у сфері органічного сільського господарства: 
розроблення методів дослідження, придатних 
для систем та практик органічного сільського 
господарства; стимулювання партнерства між 
сільгоспвиробниками, консультантами, нау-
ковцями та споживачами; інтеграція техноло-
гічних, соціальних та екологічних елементів 
інновацій в органічні системи господарювання.

З огляду на наведені концептуальні елементи, 
визначимо базові стратегічні пріоритети сучасної 
стратегії розвитку органічного сектору сільсько-

господарської галузі України. Основні заходи в 
рамках даних стратегічних пріоритетів включають:

1. концентрацію державних стимулів щодо 
виробництва продуктів і послуг, просування та 
реалізації більшого числа товарів, сумісних з 
органічними практиками;

2. підтримку наукових та освітніх закладів 
для збільшення досліджень з органічної тема-
тики, розвитку системи управління знаннями 
щодо органічних практик та збереження тради-
ційних сільськогосподарських систем із метою 
більш ефективного переходу господарств до 
органічного сільського господарства;

3. сприяння та захист традиційних знань насе-
лення про сорти сільськогосподарських культур 
та практику ведення сільського господарства;

4. вивчення перспектив грошових виплат за 
екосистемні послуги органічним сільськогос-
подарським виробникам для стимулювання 
переходу до органічного господарювання;

5. розгляд та усунення державних фінансо-
ваних програм, які заохочують нестійкі інтен-
сивні практики, засновані на максимізації 
дохідності за рахунок якості та здоров'я навко-
лишнього середовища;

6. реформування національної системи 
економічних показників аграрного сектору з 
метою відображення та порівняння впливу на 
екологію та навколишнє середовище інтенси-
фікованих систем господарювання;

7. вирішення проблеми дефіциту робочої 
сили та сприяння змінам, необхідним на сучас-
них ринках, у ланцюгах створення вартості та 
торговельних системах, за допомогою відпо-
відних стратегій та механізмів регулювання 
попиту та пропозиції, у т. ч. за рахунок побу-
дови системи поінформованості споживачів та 
розвитку систем ринкової інформації.

Отже, сутність Державної стратегії розвитку 
органічного сектору полягає у поєднанні орга-
нізаційних, фінансових, нормативних, наукових, 
освітніх, інноваційних та ринкових інструмен-
тів на основі інтеграції управлінських процесів 
і новітніх технологій, використання яких дасть 
змогу забезпечити збалансований розвиток 
аграрної галузі, формування внутрішнього 
ринку високоякісної органічної продукції, макси-
мальну інтеграцію у світовий органічний ринок і 
підвищення конкурентоспроможності АПК.

Висновки з даного дослідження. Таким 
чином, концептуально стратегія розвитку орга-
нічного сектору сільськогосподарської галузі 
має передбачати:

– розбудову органічного сектору на прин-
ципах інноваційності та сталості з урахуванням 
балансу інтересів суспільства та бізнесу;

– урахування системного підходу до реалі-
зації заходів стратегії, що забезпечать синерге-
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тичний ефект в економічному, соціальному та 
екологічному аспектах;

– забезпечення населення здоровою та 
безпечною харчовою продукцією та якісним 
середовищем існування;

– реалізацію економічного потенціалу орга-
нічних агровиробників та їх вихід на новий 
рівень прибутковості.

Запропоновані теоретико-методичні основи 
формування стратегії розвитку органічного 
сектору забезпечать системність розвитку всіх 

структурних елементів органічного сектору, 
що дасть змогу поліпшити фінансове стано-
вище вітчизняних агровиробників, підвищити 
рівень екологізації сільськогосподарського 
виробництва, задовольнити постійно зроста-
ючий попит на внутрішньому та зовнішньому 
органічних ринках, забезпечити системність 
процесу впровадження сталих технологій агро-
виробництва, створити необхідну інфраструк-
туру для виробництва і реалізації органічної 
продукції.
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