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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ОРГАНІЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Ринок органічної продукції протягом останніх десятиліть є надзвичайно перспективним, оскільки зріс попит на 

екологічно чисті продукти харчування. Актуальність зумовлена проблемою забезпечення населення екологічно 

чистою продукцією та необхідністю функціонування ринку органічного виробництва. Для ефективного розвитку 

органічного виробництва в Україні слід запровадити комплекс заходів, включаючи правову, фінансову, 

консультативну підтримку та вдосконалення інструментів контролю. У статті класифіковано ризики, з якими 

можуть зіткнутися виробники органічної продукції. Запропоновано методи управління ризиками. 
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Постановка проблеми. Розвиток органіч-

ного виробництва стає неймовірно актуаль-

ним. Органічне виробництво – альтернативна 

модель господарювання, що призводить до 

збільшення ефективності виробництва при 

зменшенні людського впливу на навколишнє 

середовище. Діяльність виробників органічної 

продукції є надзвичайно важливим аспектом 

подальшого функціонування та розвитку ринку 

органічної продукції. Однак існування ризиків 

стримують цей процес та наносять шкоди всім 

учасникам ринку органічної продукції. Для 

того щоб зменшити негативний вплив ризиків 

на діяльність підприємств та на ефективність 

функціонування ринку органічної продукції 

загалом, необхідно ідентифікувати та 

управляти ризиками.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Виробництво органічної продукції у своїх пра-

цях досліджували такі науковці: В.І. Артиш 

[1], І.Д. Примак, Н.В. Бородачьова, М.Я. Дем’я-

ненко, І.Т. Балабанов, та інші. Ризик у сіль-

ському господарстві описували у свої працях: 

Л.М.Чорненька, І.В. Демченко [2] та інші. 

Незважаючи на значну кількість публікацій, 

які присвячені проблематиці ризиків, не було 

надано належної уваги освітленню питання 

управління ризиками при виробництві 

органічної продукції.  

Мета статті – розробка системи управління 

ризиками при виробництві органічної продукції. 

Основні результати дослідження. Управ-

ління ризиком дозволяє керівникам підпри-

ємств ефективно вести бізнес та забезпечує 

кращі можливості для: прогнозування, іденти-

фікації, оцінки та обрання найбільш прийнят-

ного методу реагування на ризик, а також 

розуміння того, що ризики можуть створювати 

додаткові можливості. При виробництві 

органічної продуції ризики класифікують за 

ознаками: походження, об'єкт прояву, суб'єкт 

прояву, джерело виникнення, етапи життєвого 

циклу, можливість передбачення та 

страхування.  

Розглянемо методи управління ризиками для 

кожного із визначених ризиків за ознаками:  

За походженням: 

Природні ризики (не залежать від діяльності 

людини) можливо мінімізувати за допомогою 

страхування [5];  

Антропогенні ризики (залежать від 

діяльності людини) можливо попередити за 

рахунок обміну досвідом між підприємствами, 

впровадженням системи мотивації працівник-

ків, підбором персоналу відповідної каліфі-

кації та потреб підприємства, проведення 

навчання та забезпечення умовами праці. 

Політичні ризики пов’язані з законодав-

ством та змінами в державній політиці, тому 

управляти ними досить складно, адже вони ма-

ють зовнішній характер. До них потрібно 

адаптовуватися, тому підприємство має бути 

гнучким.  

Виробничі ризики можливо попередити 

дотримуючись технології виробництва, 

проводячи модернізацію, а також 

контролювати якість органічної продукції на 

кожному етапі виробництва. 

Екологічним ризикам, які несуть загрозу 

техногенного або природного характеру 

можна запобігти за допомогою чіткого 
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дотримання технологій виробництва 

органічної продукції на підприємстві;  

Економічні ризики, а саме: 

- цінові ризики – мінімізуються шляхом 

диверсифікації виробництва та клієнтської 

бази, прогнозування зміни цін постачальниками, 

моніторинг цін конкурентів, проведення 

маркетингових досліджень, введення 

бонусних програм для постійних покупців;   

- кредитними ризиками можна управляти 

шляхом їх поділу, об’єднуючись в асоціації [3];  

- податкові ризики – підприємства повинні 

ознайомитися та адаптувати свою діяльність 

до змін зовнішнього характеру;  

- інвестиційні ризики – найпоширенішим 

методом управління є вкладення капіталу в 

декілька напрямів.  Обов'язково необхідно 

проводити контролінг за витрачанням коштів 

та резервувати кошти на покриття 

непередбачених витрат;  

- валютні ризики – прогнозування динаміки 

валютного курсу; аналіз та прогнозування 

міжнародних валютних ризиків. 

Для запобігання форс-мажорних ризиків 

(наприклад, стихійне лихо або епідемія) 

застосовують страхування.  

За об’єктом прояву:  

Майнові ризики (об’єктом прояву є 

пошкодження майна) можливо мінімізувати за 

рахунок постійного моніторингу стану ринку 

органічної продукції, страхування та 

створення резервних фондів;  

Ризики виникнення відповідальності можна 

запобігти, проводячи  поетапний внутрішній 

та зовнішній контроль процесу виробництва 

органічної продукції; 

Особисті ризики мінімізуються за 

допомогою дотримання техніки безпеки на 

виробництві. 

За суб’єктом:  

Виробники, трейдери, продавці тощо – 

дотримання вимог до виробництва та 

реалізації органічної продукції, а такаж 

прозорість у партнерських відносинах;  

Держава (уповноважені органи державної 

влади й управління та органи місцевого 

самоврядування) – адаптація до змін 

законодавства та співпраця з органами влади;  

Суспільство – введення торгової марки, 

популяризація властивостей органічної 

продукції, завоювання довіри споживача до 

бренда, проведення дослідження потреб 

населення (асортимент, ціна). 

За етапами життєвого циклу органічної 

продукції:   

Процес виробництва – застосування схем 

чергування культур у сівозміні; використання 

сертифікованого органічного насіння та 

посадкового матеріалу; постійний аналіз стану 

підприємства, обсягів урожайності та реалізації 

продукції, розробка планів господарської 

діяльності на майбутнє; дотримання правил 

виробництва органічної продукції відповідно до 

законодавства; підбір кваліфікованого персоналу; 

Процес переробки – контроль на кожній стадії 

виробництва, підвищення кваліфікації персоналу;  

Процес зберігання – дотримання вимог 

законодавства у процесі зберігання органічної 

продукції, ідентифікація та запобігання 

змішуванню або обміну з неорганічною 

продукцією [6]; 

Процес транспортування – дотримання 

вимог транспортування органічної продукції 

відповідно до законодавства (відповідна упа-

ковка, дотримання температурного режиму, 

мінімальний час транспортування в контейнері 

або транспортному засобі, окремо від 

неорганічної продукції) [4]; 

Процес просування та збуту відбувається 

на основі схеми просування та реалізації 

органічної продукції з обов’язковим 

проходженням сертифікації продукції та 

нанесення відповідного маркування. 

За джерелами виникнення:  

Зовнішні ризики – виробники органічної 

продукції мають швидко реагувати на ризики 

та адаптовуватися до них;  

Внутрішні ризики – для управління 

розробляються спеціальні системи управління 

ризиками, які включають у себе тактику та 

стратегію управління ризиком.  

За можливістю передбачення:  

Прогнозовані ризики – можна передбачити 

та пристосуватися до них (наприклад 

шкідники, інфляція);  

Непрогнозовані ризики – виникають 

раптово на будь-якій території, управління за 

рахунок створення страхових фондів на 

підприємстві.  

За можливістю страхування – якщо ризик 

мав випадковий характер та був включений у 

договір страхування, то він підлягає 

відшкодуванню. Якщо ризики не були 
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включені в договір страхування, а також ті 

ризики, рівень допустимих збитків яких важко 

визначити – підлягають відшкодуванню за 

рахунок власних фондів. 

Висновки та пропозиції. Таким чином 

можна зробити висновки, що виробництво 

органічної сільськогосподарської продукції 

супроводжується низкою різноманітних ризи-

ків. Згідно проведеної класифікації ризиків за 

ознаками були запропоновані шляхи їх запобі-

гання та мінімізації. Управління ризиками в 

органічному виробництві доцільно здійснюва-

ти методами уникнення, передачі, зменшення, 

прийняття та ігнорування. Основними захода-

ми управління ризиками при виробництві 

органічної продукції є: вирощування різних 

видів ранніх і пізніх культур; розділення вели-

ких господарств на менші підрозділи; об’єд-

нання у профільні асоціації та кооперативи; 

налагодження збутових ланцюгів та систем 

контролю якості; модернізація комплексів за 

енергозберігаючими технологіями; виробниц-

тво власного органічного насіння посадкового 

матеріалу; впроваджувати механізм держав-

ного контролю за виробництвом та якістю 

органічної продукції, сприяти підвищенню 

конкурентоспроможності виробників органіч-

ної продукції. 
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Скрипник И.Н. 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Рынок органической продукции в течение последних десятилетий является чрезвычайно перспективным, поскольку 

вырос спрос на экологически чистые продукты питания. Актуальность обусловлена проблемой обеспечения 

населения экологически чистой продукцией и необходимостью функционирования рынка органического 

производства. Для эффективного развития органического производства в Украине следует ввести комплекс мер, 

включая правовую, финансовую, консультативную поддержку и совершенствование инструментов контроля. В 

статье классифицированы риски, с которыми могут столкнуться производители органической продукции. 

Предложены методы управления рисками. 

Ключевые слова: органическая продукция; управление рисками; производство; сельское хозяйство; риск; рынок 

органической продукции.  
 

Skrypnyk Inna 

MANAGEMENT OF RISKS IN THE PRODUCTION OF ORGANIC PRODUCTS AT ENTERPRISES 

The organic production market over the past decades is extremely promising as demand for real food has increased. The 

urgency is caused by the problem of providing the population with ecologically safe products and the need for operation of 

the organic production market. For the effective development of organic production in Ukraine a set of measures should be 

introduced, including legal, financial, advisory support and improvement of control tools. The risks that may be encountered 

by the organic producers have been classified. The methods of management of the risks have been offered in the article. 

Key words:  organic products; management a risk; production; agriculture; risk; organic production market. 
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