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СТИСЛО ПРО ОРГАНІК 
Що таке органічне виробництво? 

Органічне виробництво  – це цілісна система господарювання 
та виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі 
практики з огляду на збереження довкілля, рівень біологічного 
розмаїття, збереження природних ресурсів, застосування високих 
стандартів належного утримання (добробуту) тварин та метод 
виробництва, який відповідає певним вимогам до продуктів, 
виготовлених з використанням речовин та процесів природного 
походження. 

Визначення згідно Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 
червня 2007 року про органічне виробництво та маркування 
органічних продуктів і скасування Регламенту (ЄЕС) № 092/91:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:1
89:0001:0023:EN:PDF

Виробництво органічної продукції (сировини)  – виробнича 
діяльність фізичних або юридичних осіб (у тому числі з 
вирощування та переробки), де під час такого виробництва 
виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично 
модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо, та на всіх 
етапах виробництва (вирощування, переробки) застосовуються 
методи, принципи та правила, визначені цим Законом для 
отримання натуральної (екологічно чистої) продукції, а також 
збереження та відновлення природних ресурсів.

Органічна сировина  – сировина, отримана в результаті 
сертифікованого виробництва відповідно до вимог цього Закону 
та яка спрямовується на подальше використання для отримання 
нової продукції.
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Визначення згідно Закону України «Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції та сировини» (Відомості 
Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.721): http://zakon5.rada.
gov.ua/laws/show/425-18

Що таке органічна продукція?

Органічна продукція  – це продукція, отримана в результаті 
сертифікованого органічного виробництва. 

Органічна сировина для виготовлення органічних продуктів 
надходить із перевірених джерел: у ґрунт, на якому вирощуються 
сільськогосподарські культури, протягом 3 років заборонено вносити 
будь-які речовини хімічного походження. Тільки по закінченню 
цього, так званого, перехідного періоду (конверсії) вона може 
отримати статус органічної. Далі органічна сировина надходить до 
переробних підприємств, де переробляється окремо від традиційної 
сировини з метою уникнення змішування. Головне  – кожен етап 
виробництва «від лану до столу» знаходиться під суворим контролем 
органу сертифікації, який засвідчує дотримання вимог до стандартів 
органічного виробництва шляхом видачі відповідного сертифікату. 

Яким нормативно-правовим актом врегульовано виробництво 
та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини в 
Україні?

У 2014 році в дію вступив Закон України «Про виробництво та 
обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини». 
Цей Закон визначає правові та економічні засади виробництва 
та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини 
і спрямований на забезпечення належного функціонування 
ринку органічної продукції та сировини, а також на гарантування 
впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як 
органічні.
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Що підтверджує органічне походження продукції? 

Органічне походження продукції підтверджується сертифікатом, 
виданим акредитованим компетентним органом органічної 
сертифікації. В якості інформації для споживача на упаковку 
наноситься відповідне маркування згідно зі стандартами та 
інформація про орган, що сертифікує. 

В Україні на даний час немає єдиного реєстру операторів (виробників) 
органічної сировини та продукції. Але згідно Закону України «Про 
виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції 
та сировини», такий реєстр має бути створений Міністерством 
аграрної політики та продовольства України. З інформацію 
про сертифіковані підприємства та асортимент продукції таких 
виробників можна ознайомитись на сайтах органів органічної 
сертифікації. На даний час в Україні діють 16 органів органічної 
сертифікації, 15 з яких є представництвами закордонних органів 
сертифікації, які мають міжнародну та європейську акредитацію і 
визнання.

Відповідно до яких стандартів можна пройти 
сертифікацію? 

На даний час в Україні національні стандарти з органічного 
виробництва (детальні правила) знаходяться в стадії розробляння 
і впровадження. Детальні правила органічного виробництва в 
Україні плануються до затвердження найближчим часом, після чого 
вони будуть обов’язковими для застосування усіма операторами 
органічного ринку. Встановлюються такі правила постановою 
Кабінету Міністрів України 

Зараз органічна сертифікація в Україні проводиться за 
міжнародними стандартами країн або об’єднань країн та 
приватними стандартами, що визнаються на міжнародному ринку. 



7

Детальніше про найбільш поширене маркування та стандарти 
органічного виробництва: 

Регламент Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року про 
органічне виробництво та маркування органічних продуктів і 
скасування Регламенту (ЄЕС) № 092/91 – акт права ЄС, який містить 
звід правил та вимог до органічного виробництва. Діє на території 
країн всього ЄС. Це є найпоширеніший стандарт, відповідно до 
якого проводиться сертифікація органічного виробництва в Україні. 
Органічні продукти в Європейському Союзі 
маркуються єдиним логотипом (органічний 
логотип ЄС  – так званий євро-листок), які 
вказуються на пакованих сертифікованих 
органічних продуктах разом із інформацією 
про сертифікаційний орган та походження органічної сировини. 
У країнах, що не є членами Європейського Союзу застосовується 
стандарт, що є рівнозначним Постанові Ради ЄС №889/2008 та 
834/2009.

Національна Органічна Програма (NOP)  – 
національна органічна програма США. Стандарт, 
відповідно до якого проводиться сертифікація для 
виробників, які орієнтуються на американський 
ринок. 

Японські сільськогосподарські стандарти 
(JAS)  – національні стандарти Японії, 
відповідно до яких проводиться 
сертифікація для виробників для експорту 
на японський ринок.

Повні тексти вказаних стандартів, ви можете знайти на сайті  
www.ecolabel.org.ua в розділі «Органічна сертифікація».
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Центр екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета» 
є офіційним представництвом Міжнародного інституту органічної 
сертифікації та етики (ІСЕА) в України.

ICEA – один з найбільших органів з сертифікації 
Європи, що спеціалізуються на органічній 
сертифікації.

Центральний офіс розташований в Італії, 
м. Болонья, та має 20 філій в інших країнах.

Галузь акредитації ІСЕА дозволяє українському товаровиробнику-
експортеру пройти сертифікацію продукції на відповідність вимогам 
органічних стандартів Європейського Союзу, США та Японії за 
принципом «єдиного вікна».

Наскільки складно буде перейти на національні детальні правила 
з органічного виробництва, виробникам органічної сировини чи 
продукції, які пройшли сертифікацію згідно вимог Регламенту 
Ради (ЄС) № 834/2007?

Не складно, тому що детальні правила з органічного виробництва 
згідно Закону України «Про виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини», розробляються на 
основі стандартів встановлених Регламентом Ради (ЄС) № 834/2007.
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Де можна знайти додаткову інформацію про органічне 
виробництво1? 

Корисні веб-ресурси: 

www.ukraine.fibl.org (укр.мова) 

www.organic.com.ua (укр.мова)

www.ifoam.org 

www.organic-europe.net 

www.organic-world.net 

www.organic-market.info 

www.organicstandard.com 

www.bioaktuell.ch 

www.biofach.de

www.eko-connect.org (рос. мова) 

www.bio-markt.info/ 

www.o-r-a.org 

www.organic-bio.com (рос. мова) 

www.organic.org.ua (укр. мова) 

Яка органічна сертифікована продукція  
вже є в Україні? 

Перелік українських сертифікованих органічних продуктів: 

www.natur-boutique.ua

www.organicera.com.ua

www.ecochic.com.ua

www.terraorganica.com.ua

www.ecoclub.in.ua

www.naturalfood.products.in.ua

www.pareco.in.ua

www.ecoproduct.com.ua

www.organicfood.com.ua

www.balancemenu.com

www.pan-eko.com

www.hipp.ua

www.ecoidea.com.ua

www.glossary.com.ua

www.ecokorzina.com.ua

www.ecotatco.lviv.ua

1 Інформацію підготовлено в рамках швейцарсько-українського 
проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» (2012-2016), що 
впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського 
господарства (FiBL, Швейцарія) за фінансової підтримки Швейцарської 
Конфедерації. 
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Чи є спеціалізована виставка органічної продукції? 

Найбільша спеціалізована міжнародна виставка органічних 
продуктів – BioFach, що проводиться з 1989 року щорічно у лютому 
місяці в м. Нюрнберг, Німеччина. Я правило у виставці приймають 
участь біля 3000 експонентів практично з усіх країн світу. Виставку 
відвідують близько 50 000 відвідувачів. 43% відвідувачів виставки – 
іноземці. Найбільша кількість зарубіжних відвідувачів з Італії, 
Австрії, Франції, північних країн Європи. На виставці традиційно 
представлені у великому асортименті органічні продукти харчування 
(молочні та м’ясні продукти, бакалія, вина, кондитерські вироби, 
риба, яйця, напої, спеції, овочі, фрукти тощо), текстиль, косметика, 
навчальні, дослідні, консультаційні, сертифікаційні компанії тощо. 

Паралельно з BioFach поряд проводиться виставка натуральної 
косметики Vivaness. 

Вже сім років поспіль Дослідний інститут органічного сільського 
господарства (FiBL, Швейцарія) та Швейцарська програма сприяння 
імпорту (SIPPO) за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації 
сприяють активній участі української делегації у виставці – BioFach. 
Експонентами, які представляли українську органічну продукцію, є: 
ПП «Галекс-Агро» (Новоград-Волинський, Житомирська область), 
ТОВ «Фабрика бакалейних продуктів», ТМ Жменька (Київська обл.), 
ТОВ «Органік Агро» (Тернопільська обл.), ТОВ «Агрофірма «Поле», 
(Черкаська обл.), ТОВ «Сумифітофармація» (Суми), ТОВ «Чиста 
флора – Біо» (Івано-Франківська обл.) та інші. 

Українські виробники представляють на виставці органічні зернові 
культури, крупи, лікарські рослини та інгредієнти для чаю та зборів, 
сушені/заморожені ягоди, гриби, продукти харчової промисловості, 
сертифіковані відповідно до вимог європейських органічних 
стандартів. 
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СТАНДАРТИ 
ВИРОБНИЦТВА 
ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ТА/АБО СИРОВИНИ
Які методи виробництва органічної 
сировини та продукції? 

При виробництві органічної сировини та продукції використовуються 
методи, які:

1) виключають використання ГМО, похідних ГМО і продуктів, ви-
роблених з ГМО, як харчових продуктів, кормів, технологічних 
добавок, препаратів захисту рослин та покращення ґрунту, 
добрив, насіння, вегетативного походження садивного мате-
ріалу, мікроорганізмів і тварин;

2) виключають використання хімічно синтезованих речовин, 
консервантів, синтезованих (штучних) барвників, гормонів, 
антибіотиків, ароматизаторів, стабілізаторів, підсилювачів 
смаку, стимуляторів росту;

3) виключають використання іонізуючого випромінювання для 
обробки органічної сировини або кормів, що використовують-
ся у виробництві органічної продукції;

4) виключають гідропонне виробництво;
5) використовують живі організми та методи механічного вироб-

ництва;
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6) здійснюють живлення рослин в основному через екосистему 
ґрунту;

7) засновані на оцінці ризику та використовують превентивні за-
ходи.

Які загальні правила виробництва органічної 
сировини та продукції?

Фізичні або юридичні особи, яким надано право на виробництво 
органічної продукції (сировини), зобов’язані дотримуватися таких 
загальних правил виробництва:

1) дотримуватися правил виробництва та обігу органічної продукції 
та сировини та/або дикорослих рослин, використовувати лише 
методи виробництва органічної продукції та/або сировини;

2) забезпечувати відокремлення виробництва органічної про-
дукції (сировини) від виробництва неорганічної продукції (си-
ровини), продукції перехідного періоду;

3) використовувати технології виробництва, які запобігають за-
брудненню або мінімізують будь-яке збільшення забруднення 
навколишнього природного середовища;

4) враховувати місцевий та регіональний екологічний стан тери-
торій під час вибору продукції для виробництва;

5) мінімізовувати використання невідновлюваних ресурсів та 
зовнішніх ресурсів;

6) забезпечувати збереження та відтворення родючості ґрунтів.

Які особливості правил виробництва органічної 
продукції шляхом переробки?

При виробництві органічних харчових продуктів, шляхом переробки, 
особи, яким надано право на виробництво органічної продукції, 
крім правил, зазначених вище, зобов’язані дотримуватися ще 
таких вимог:
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1) виробляти продукцію переважно з інгредієнтів сільськогоспо-
дарського походження (крім води та кухонної солі);

2) не використовувати органічний інгредієнт разом з таким са-
мим інгредієнтом у неорганічній формі або інгредієнтом у ста-
дії перехідного періоду;

3) не використовувати речовини і технології, що відновлюють ха-
рактеристики, втрачені при переробці та зберіганні органіч-
них харчових продуктів, та виправляють результати халатно-
сті при переробці таких продуктів або іншим чином вводять в 
оману щодо справжньої природи продукту.

ЕКОЛОГІЧНА 
СЕРТИФІКАЦІЯ 
В УКРАЇНІ
Орган екологічної сертифікації був створений в Україні у 2003 році 
в рамках проекту «Розвиток сталого споживання та виробництва в 
Україні», як компонент програми екологічного 
маркування І типу згідно ДСТУ ISO 14024:2002. 
З 2004 року він представляє Україну в 
міжнародній мережі  – Global Ecolabelling 
Network (GEN), а знак маркування «Зелений журавлик» включено 
до міжнародного реєстру. На даний час в Україні орган сертифікації 
«Жива планета» є єдиним акредитованим органом з екологічного 
маркування, результати оцінки відповідності якого визнаються у 60 
країнах світу.
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Екологічна сертифікація харчових продуктів здійснюється 
на основі 20 упроваджених стандартів для основних категорій 
харчової продукції, що встановлюють критерії визначення їх 
екологічних переваг. Екологічно сертифіковані продукти зазвичай 
мають найменші показники енергоємності та екологічних впливів 
на усіх етапах життєвого циклу, не містять ГМО та харчові домішки 
не натурального походження; відповідають вищим стандартам 
якості та вимогам до пакувальних матеріалів.

Екологічна сертифікація послуг здійснюється на основі 
упроваджених стандартів для послуг з оптово-роздрібної та 
роздрібної торгівлі, послуг з тимчасового розміщення (проживання) 
та туристичних послуг, а також банних послуг. Екологічно 
сертифіковані послуги це завжди висока якість (якість пропозицій) 
із застосуванням екологічно та/або органічно сертифікованої 
продукції, турбота про комфорт та здоров’я клієнта у поєднанні з 
раціональним використанням природних ресурсів, та дбайливим 
ставленням до навколишнього природного середовища.

Екологічна сертифікація будівельних та лакофарбових матеріалів 
здійснюється на основі 7 упроваджених стандартів для основних 
категорій будівельних матеріалів та стандарту на лакофарбові 
матеріали, що встановлюють критерії визначення їх екологічних 
переваг. Екологічно сертифіковані будівельні та лакофарбові 
матеріали зазвичай мають найменші показники енергоємності та 
екологічних впливів на усіх етапах життєвого циклу, не містять 
високотоксичних речовин та інших речовин шкідливих для здоров’я 
людини; відповідають вищим стандартам якості та вимогам до 
пакувальних матеріалів.

Екологічна сертифікація будівель та споруд здійснюється на 
основі стандарту для будівель та споруд СОУ ОЕМ. 08.002.36.074., 
якій може розглядатися як еквівалент стандартам сертифікаційних 
систем LEED, BREЕAM. Цей стандарт охоплює такі аспекти як 
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якість підготовки та управління проектом; комфорт і якість зовнішнього 
середовища; якість архітектури та планування об’єкта; екологічні впливи 
в процесі будівництва; комфорт та безпека внутрішнього середовища; 
експлуатаційні характеристики, у т.ч. енергоефективність. Екологічно 
сертифіковані будівлі та споруди – це комфортна та здорова середа для 
життя, роботи, спорту та дозвілля.

Програма екологічного маркування в Україні згідно 
ДСТУ ISO 14024:2002

Відноситься до добровільної сертифікаційної системи що 
упроваджується за підтримкою Міністерства екології та природних 
ресурсів України на основі Угоди про співробітництво щодо 
розвитку в Україні системи екологічно безпечного споживання та 
екологічного маркування відповідно міжнародних та європейських 
вимог (2005, оновлена редакція – жовтень 2012). 

Програма проваджується з метою надання можливості 
товаровиробникам, надавачам послуг та виконавцям робіт 
провести незалежну компетентну оцінку впливів їх продукції на стан 
довкілля та здоров’я людини, а також інформування споживачів 
про продукцію з покращеними екологічними характеристиками. 
Провадження програми не має на меті отримання прибутку.

Процедура сертифікації товарів, послуг, об’єктів нерухомості 
передбачає проведення оцінки відповідності вимогам екологічних 
стандартів (СОУ ОЕМ) що розробляються та упроваджуються до 
сертифікаційної системи згідно ДСТУ ISO 14024:2002.

Екологічні стандарти розробляються на продукцію певної категорії 
з метою встановлення екологічних показників для визначення її 
переваги відносно впливів на стан довкілля та здоров’я людини 
протягом життєвого циклу.
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Екологічні стандарти встановлюють додаткові вимоги (екологічні 
критерії) до тих, що встановлені чинним законодавством, яким 
повинна відповідати продукція, з тим щоб було підтверджено її 
екологічну перевагу та надано право на екологічне маркування.

Перш за все, процедура екологічної сертифікації необхідна для 
товаровиробників чи продавців продуктів, товарів, виробів та послуг 
що мають наміри публічно заявити про їх екологічні переваги. Згідно 
пункту 4 Технічного регламенту щодо екологічного маркування, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 
2011 року № 529, суб’єктам господарювання забороняється 
використання нечітких або неправдивих екологічних маркувань, чи 
екологічних маркувань, які можна неправильно зрозуміти. Також 
забороняється використовувати такі неперевірені декларації, 
як «екологічно чистий», «екологічно безпечний», «екологічно 
сприятливий», «сприятливий до ґрунту», «не забруднюючий», 
«зелений», «сприятливий до природи» та «сприятливий до озону» 
тощо. Застосування оманливих та неперевірених тверджень 
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відносно продукції від товаровиробника чи продавця порушує п. 6-1 
Статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів».

Оцінка відповідності продукції здійснюється на відповідність 
вимогам стандартів, що встановлюють екологічні критерії до її 
етапів життєвого циклу. 

Товаровиробник, продукція якого пройшла екологічну сертифікацію, 
отримує сертифікат відповідності та право застосування 
українського знаку екологічного маркування «Зелений журавлик» 
відносно сертифікованій продукції.

Процедура оцінки відповідності

У разі виявлення невідповідності вимогам стандарту заявнику 
видається протокол оцінки відповідності та рекомендації щодо 
корегувальних дій. Після усунення невідповідностей здійснюється 
повторне оцінювання заявленої продукції.

Знак екологічного маркування

Застосовується на основі ліцензійної угоди, виданої до екологічного 
сертифікату на продукцію. Ідентифікує товари і послуги з поліпшеними 
характеристиками щодо їх впливу на стан довкілля та здоров’я людини.

- наноситися на етикетку чи упаковку товарів.

- застосовується в рекламі і PR. 
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- дає можливість просувати продукцію на ринку в категорії «еко-», 
у т.ч. в рамках інформаційних компаній за підтримки органів влади 
та громадських організацій.

Переваги екологічно сертифікованої продукції, 
відзначеної знаком екологічного маркування

•	 підтвердження екологічних переваг відносно продукції 
аналогічної категорії;

•	 привертання уваги споживачів і клієнтів, засобів масової 
інформації;

•	 можливість підтвердити вимоги технічних специфікацій для 
участі в закупівлях;

•	 визначення корпоративної соціальної відповідальності 
бізнесу;

•	 екологічна результативність;

•	 гарантія якості і надійності;

•	 інвестиційна привабливість;

•	 більше можливостей в маркетингу.

Детальніше на сайті http://www.ecolabel.org.ua/ 
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ОРГАНІЧНА ТА 
ЕКОЛОГІЧНА 
СЕРТИФІКАЦІЯ 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
В чому різниця між органічною та екологічною 
сертифікацією харчових продуктів?

У вересні 2013 року Верховна Рада України прийняла Закон 
України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини», який визначив правові засади 
функціонування органічного ринку, а також заходи нагляду і 
контролю за такою діяльністю. У січні 2014 року цей Закон вступив 
у силу і є обов’язковим для усіх суб’єктів господарювання. 

Крім цього, у 2014-му році закінчився термін добровільного 
застосування Технічного регламенту з екологічного маркування, 
адаптованого до Регламенту Європарламенту та Ради ЄС №66/2010/
ЄС. Технічний регламент встановлює правила екологічного 
маркування та вводить заборону на застосування неперевірених 
екологічних тверджень, що вказують на загальну екологічну 
перевагу продукції, наприклад: «екологічний», «екологічно 
чистий», «екологічно безпечний» тощо. Згідно встановлених 
Технічним регламентом правил, – екологічне маркування у формі 
логотипу та/або екологічних тверджень що вказують на перевагу 
продукції відносно її впливів на стан довкілля та здоров’я людини 
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можна застосовувати виключно відносно екологічно сертифікованої 
продукції згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024.

Закріплені на законодавчому рівні,  – і органічна, і екологічна 
сертифікаційні системи є добровільними. Вони є різними, але при 
цьому не взаємовиключними та за своїми вимогами до продукції, 
органів сертифікації та методів оцінювання. 

Таблиця 3 – Порівняльна характеристика основних 
принципів та методів органічної та екологічної сертифікації 
продуктів харчування

Органічна сертифікація Екологічна сертифікація

Основна 
ціль

Зменшення навантаження на довкілля, турбота про здо-
ров’я споживача та здорова конкуренція 

Стандарти

Декілька систем стандарти-
зації. 
У ЄС – Регламент Ради ЄС 
№ 834/2007. Окремо – націо-
нальні системи США, Японії, 
а також близько 160 при-
ватних систем сертифікації, 
акредитованих у міжнарод-
ній системі IOAS на основі 
базових стандартів Міжна-
родної федерації органічного 
сільськогосподарського руху 
(IFOAM). В Україні – відпо-
відний Закон та Детальні 
правила, що затверджуються 
постановами Кабінету Міні-
стрів України.

Основні принципи і мето-
ди – міжнародний стан-
дарт ISO 14024. Екологічні 
критерії на певну катего-
рію продукції, розроблені 
згідно ISO 14024.

І органічні, і екологічні стандарти не відміняють та не дублюють вимоги 
державних норм та правил безпеки.

Об’єкти 
стандарти-
зації

Продукція рослинного і тва-
ринного походження, дикі 
рослини, аквакультура, про-
дукти харчування (сировина і 
продукти переробки).

Продукти харчування 
(продукти переробки).
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Принципи 
оцінювання 

Від поля до прилавка: управ-
ління господарством, склад 
продукту. 
Аудит фермерських госпо-
дарств і виробництва готової 
продукції.

Від сировини до прилав-
ка: показники безпеки 
сировини, показники 
енергетичної, ресурсної та 
екологічної ефективності 
виробництва, склад про-
дукту, матеріали для упа-
ковки, методи зберігання і 
транспортування. 
Аналіз протоколів випро-
бувань і документації, під-
тверджуючої показники. 
Аудит виробництва прово-
диться при необхідності, 
за рішенням експертної 
комісії. 

Основні  
обмеження

Без застосування (або з мен-
шим використанням) син-
тетичних пестицидів та мін-
добрив, регуляторів росту, 
штучних харчових барвників.
Без вмісту ГМО. 
Корм для тварин без кон-
серваторів та стимуляторів 
росту, збуджувачів апетиту, 
превентивного використан-
ня антибіотиків. 
Безстресові умови утриман-
ня тварин.
Продукти переробки мають 
складати не менше 70% 
органічно сертифікованої 
сировини. 
Заборонене рафінування, мі-
нералізація та інші прийоми, 
які зменшують поживні вла-
стивості продукту.
Обмежений склад аромати-
заторів та барвників ненату-
рального походження. 

Більш жорсткі відносно 
державних норм показни-
ки безпеки щодо забруд-
нення сировини агрохімі-
єю, важкими металами та 
радіонуклідами. 
Без вмісту ГМО. 
Заборонене застосування 
технологій переробки, які 
впливають на природну 
цінність сировини. 
Встановлені показники 
результативності техноло-
гічного процесу виробни-
цтва:
– енергоефектив-
ність;
– споживання води;
– емісії. 
Заборонене застосування 
у якості інгредієнтів 72 
найменування потенційно 
небезпечних харчових 
добавок.
Встановлені додаткові 
вимоги до пакувального 
матеріалу/споживчої тари, 
умов транспортування і 
зберігання готової про-
дукції.
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Об’єкти  
сертифікації

Сировина: фермерське гос-
подарство 
Готовий продукт: наймену-
вання і партія

Готовий продукт: найме-
нування

Термін дії 
сертифікату 1 рік

3 роки з умовою щорічно-
го нагляду за сертифіко-
ваною продукцією

Дізнатися 
більше: http://www.ecolabel.org.ua/

Порівняльна характеристика органічної та екологічної сертифікації 
відображує особливості кожної з систем. Чи обирати якусь з 
них і яку, - визначатиме виробнику, враховуючи свої технічні та 
технологічні можливості, в комплексі з можливістю забезпечення 
необхідних поставок органічної сировини або досягнення 
відповідності вимогам екологічних стандартів. У будь-якому 
випадку добровільний стандарт дозволяє ідентифікувати більш 
якісну продукцію, у т.ч. з поліпшеними показниками безпеки.

Яке маркування застосовується відносно органічних та 
екологічно сертифікованих харчових продуктів?

Відносно сертифікованих продуктів застосовуються маркування 
у формі екологічних тверджень та знаку (логотипу) відповідного 
маркування.

 Приклад застосування органічного маркування
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Приклад застосування екологічного маркування

Чи визначені санкції за порушення вимог застосування 
органічного та екологічного маркування?
Застосування органічних та  екологічних декларацій та маркувань в 
Україні є елементом державного регулювання. Безпідставні заяви 
суб’єктів господарювання про екологічні переваги товарів і послуг, 
в т.ч. застосування декларацій «еко», «екологічний», «зелений», 
«екологічно чистий», «органічний», «біо» заборонені Законом України 
«Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції 
та сировини» та Технічним регламентом з екологічного маркування, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 529. 

Ці нормативно-правові акти встановлюють правила застосування 
маркувань у вигляді заяв і графічних зображень, що вказують 
на переваги товарів або послуг щодо впливу на навколишнє 
середовище і здоров’я людини. Використовувати таке маркування 
допускається тільки відносно сертифікованої продукції.

Порушення цих вимог тягне за собою штрафні санкції в розмірі 
до 30% доходу за останній звітний рік. Розмір штрафу визначає 
Антимонопольний комітет України. Сума штрафу залежить 
від впливу або можливого впливу виявленого порушення на 
суміжні ринки, соціальної значимості товару або послуги і рівня 
прибутковості діяльності, пов’язаної з порушенням.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТА 
КОНСУЛЬТАЦІЙНА 
ПІДТРИМКА 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
ВИРОБНИКА
Статистика, аналітика, бази контрагентів

Інтегрований ресурс Міжнародного торгівельного центру (ITC) 
щодо розвитку міжнародного ринку продуктів із поліпшеними 
органічними/екологічними) характеристиками пропонує 
інформацію з питань органічної торгівлі за допомогою надання 
доступу до баз даних компаній імпортерів, експортерів, органів 
сертифікації, профільних асоціацій, аналітичних досліджень та 
статистики, анонсів заходів, публікацій, технічних документів, 
презентацій та інших документів http://www.intracen.org/itc/
sectors/organic-products/.

Зростаючий попит на органічні продукти харчування, екологічний 
текстиль та волокна, будівельні матеріали, косметичну продукцію, 
продукти гігієни, ліки, меблі, інші групи продукції відкриває для 
вітчизняного виробника не лише нові ніші внутрішнього ринку, але 
й величезні експортні можливості.
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Однак виробники мають справу з цілою низкою перешкод 
для експорту органічних продуктів, в  тому числі вимогами 
щодо  задоволення покупців за якістю, браком інформації про 
стандарти, маючи справу з органами сертифікації, державними 
установами та відбудовуючи взаємини із покупцями. 

Провідником щодо розвитку сталого виробництва, маркетингової 
стратегії та продажів органічної/екологічної продукції регіону 
може стати Центр ресурсоефективності та екології Управління 
зовнішньоекономічних зв’язків Дніпропетровської торгово-
промислової палати (www.cci.dp.ua). 

Профільне навчання, можливості безкоштовного або 
низьковитратного знайомства з кращим досвідом європейських 
та американських підприємств – виробників органічної продукції, 
консультації щодо побудови процесів сертифікації та оптимального 
вибору органу сертифікації, законодавчої бази, правил нанесення 
маркування, пошук потенційних партнерів за кордоном стануть в 
нагоді підприємствам Дніпропетровщини.

Можливості підтримки

Щодо обміну міжнародним експертним досвідом українські 
виробники можуть скористатися низкою пропозицій 
спеціалізованих програм та організацій, наприклад:

Міжнародною програмою експертної допомоги PUM Netherlands 
Senior Experts  www.pum.nl/ru

Німецькою службою старших експертів SES  
www.ses-bonn.de/ru/o-nas.html 

Програмою Федерального міністерства економіки та енергетики 
ФРН  « Fit for partnership with Germany» 
www.ukraine.managerprogramm.de 
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Спеціальною американською програмою ділових стажувань 
«САБІТ» www.sabitprogram.org

Для пошуку контрагентів за кордоном українським виробникам 
Дніпропетровська торгово-промислова палата рекомендує активно 
використовувати он-лайн платформи, в числі яких:

Мережа Європейських Підприємств (Enterprise Europe Network)  
www.cci.dp.ua/enterprise-europe-network.html

Торгівельна платформа екологічної продукції www.o-tx.com 

а також сервіси

Центр підтримки експорту Дніпропетровської торгово-
промислової палати www.cci.dp.ua 
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ОПИТУВАННЯ 
СПОЖИВАЧІВ
Інформаційний звіт за результатами опитування 
споживачів в магазинах торгівельних мереж 
«Епіцентр» (промислова група товарів та 
будматеріали) і «BILLA» (харчові продукти та 
промислова група товарів)

Українські споживачі почали уважніше читати упаковку, та в 
багатьох випадках, віддають перевагу товарам більш безпечним 
для здоров’я та довкілля.

Такий висновок зробили незалежні експерти ГО «Жива планета» 
та Союзу споживачів України, які проаналізували думку споживачів 
за результатами опитування відвідувачів закладів торгівлі відомих 
торгівельних мереж Києва.

Опитування та дослідження за його результатами проводилось в 
рамках реалізації інформаційно-просвітницького проекту зі сталого 
та раціонального споживання за фінансової підтримки Програми 
розвитку ООН в Україні у період серпень-жовтень 2015 року.

Захід мав на меті визначити критерії вибору споживачів, рівня 
розуміння значень різноманітних маркувань продукції харчування 
та промислових товарів, а також ступеню довіри до знаків на 
упаковці та їх впливу на споживацький вибір.

Було опитано 1260 покупців в торговельних мережах «Епіцентр» та 
«BILLA».
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Аналіз отриманих даних показав, що українці переважно 
звертають увагу на маркування при виборі продукції, – інформація 
на упаковці відіграє роль для найбільшої частини опитаних – 38%. 
Також, обираючи ту чи іншу ТМ, покупці керуються незалежними 
експертизами громадських об’єднань та інформацією за 
тематичними телепередачами чи публікаціями у засобах масової 
інформації  – 21%. Третє місце серед пріоритетів при виборі 
продукції покупці віддали акційним пропозиціям на товари – 17%. 
Ціна є визначальним фактором для 13%, а пряма реклама від 
товаровиробника має вплив на 11% респондентів.

Під час опитування покупцям були продемонстровані знаки 
маркування, що зустрічаються на вітчизняній продукції. 
Найбільша частина опитаних, знають та розуміють значення 
знаку про необхідність спеціальної утилізації  – 24%, а також 
попереджувальний знак «Вогненебезпечно» – 21% респондентів.
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Національний знак відповідності відомий 15% опитаних, знак 
«Органік»  – 12%, а знак екологічного маркування «Зелений 
журавлик»  – 10%. В цілому, результати опитування свідчать про 
невисоку обізнаність українських споживачів про значення знаків, 
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які вказують на безпеку та екологічні переваги продукції (від 10 до 
15%). Для порівняння, німецький знак екологічного маркування 
«Blue Angel» ідентифікують 98% покупців, а віддають перевагу 
маркованій цим знаком продукції до 74% німців.

Але при цьому, результати українського опитування, свідчать про 
значний потенціал наших споживачів вибирати саме екопродукцію.

82% з опитаних свідомо готові обирати продукцію з покращеними 
екологічними характеристиками і готові платити за неї дорожче. 
Готові купувати таку продукцію незалежно від ціни – 25 % опитаних, 
платити на 10% більше від середньої ринкової ціни – 29%, на 20% 
більше – 21%, і на 30% більше – 7%.

Не готові переплачувати за екологічно сертифіковану продукцію 
лише 18% респондентів.

Така статистика свідчить про необхідність проведення системного 
інформування споживачів щодо значень знаків маркування у 
поєднанні з інформацією про безпеку та екологічні переваги 
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продукції, як на загальнодержавному рівні, так і на рівні підприємств 
та компаній, продукція яких успішно пройшла екологічну 
чи органічну сертифікацію, що підтверджено відповідними 
сертифікатами.

В державній екологічної політиці України, затвердженій у 2011 
році Законом України «Про основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики», екологічне маркування розглядається у 
якості одного з інструментів екологізації галузей промисловості. На 
виконання цього Закону було розроблено і впроваджено Технічний 
регламент з екологічного маркування, який адаптований до вимог 
права ЄС.

Технічний регламент є нормативно-правовим актом, що встановлює 
правила застосування екологічного маркування та визначає схему 
програми екологічного маркування в Україні на основі вимог 
міжнародного стандарту ISO 14024.
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Технічний регламент забороняє всім суб’єктам господарювання 
безпідставне застосування екологічних маркувань, що натякають на 
екологічність маркованої ними продукції, у т.ч. застосування таких 
тверджень як «екологічно чистий», «екологічний», «зелений», 
«еко-» і т. ін. Екологічні переваги продукції відносно впливів на 
довкілля та здоров’я людини мають бути підтверджені виключно 
екологічним сертифікатом за схемою згідно ISO 14024.

Застосування екологічного маркування без наявності чинного 
екологічного сертифікату є ознакою недобросовісної конкуренції 
та демпінгу товаровиробників, продукція яких успішно пройшла 
екологічну сертифікацію, і застосовує екологічне маркування 
на законних правах. Керуючись чинним законодавством, 
Антимонопольний комітет України вивчає надані йому на розгляд 
матеріали і підтвердну документацію і, у разі необхідності, проводить 
розслідування або перевірки. Відповідальність за порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції передбачена 
розділом VІІІ Закону України «Про захист економічної конкуренції». 
Така дискримінація як поширення інформації, що вводить в оману, 
передбачає штрафні санкції у розмірі до 5% доходу за останній 
звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Протягом 2011-2015 рр. громадськими екологічними організаціями 
в партнерстві з науковими закладами, Міністерством екології та 
природних ресурсів України було видано низку видань та публікацій 
щодо екологічного маркування та правил його застосування, 
проводились тематичні заходи: семінари, тренінги, презентації.

На даний момент проект Національного плану дій з охорони 
навколишнього середовища на 2016-2020 рр. (запланований до 
затвердження Кабінетом Міністрів України у І кварталі 2016 року), 
передбачає впровадження декілька десятків заходів, спрямованих 
на популяризацію екологічної сертифікації та українського знаку 
екологічного маркування.
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Але при цьому важлива й активна участь у просуванні екологічно 
сертифікованої продукції безпосередньо і власників екологічних 
сертифікатів, як активних гравців на ринку.

Інформацію про поліпшені екологічні характеристики продукції, 
наявність екологічного сертифікату і екологічне маркування 
слід застосовувати в маркетинговій стратегії підприємства 
як  конкурентну перевагу. Важливо донести до споживача, що 
саме означає екологічне маркування відносно саме конкретного 
найменування продукції, окремого виробника. Для поширення 
такої інформації важливо застосовувати всі доступні канали 
комунікації, починаючи з сайту виробника, виділяючи екологічно 
сертифіковану продукцію в торгових залах, зокрема, на полицях: 
цінниками, воблерами тощо з позначенням що це «еко-продукт».

Практичний досвід зарубіжних і українських товаровиробників, які 
ефективно застосовують екологічне маркування в маркетингових 
комунікаціях, доводить його суттєвий вплив на зміцнення 
конкурентоспроможності та стимулювання збуту (продажів).

Сегментування споживачів екологічно-безпечних 
товарів на регіональному рівні

Для вирішення проблеми сегментування споживачів екологічно-
безпечних товарів на регіональному рівні кафедрою товарознавства 
та торгового підприємництва Дніпропетровського університету 
імені Альфреда Нобеля проведено дослідження, основними 
завданнями якого були визначення критеріїв сегментації 
споживачів екологічно безпечних продуктів, формування сегментів 
споживачів за найбільш виразними ознаками і характеристика 
виявлених сегментів. 

В якості системоутворюючих критеріїв при сегментації обрані 
споживчі властивості екологічно-безпечних товарів. 
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Збір первинних даних проводився за допомогою анкетування. 
Відбір респондента здійснювався методом квотної вибірки в м. 
Дніпро за статевою приналежністю. Співвідношення опитаних 
склало 70% жінок і 30% чоловіків. Були враховані: стать, вік, освіта, 
соціальний стан, рівень доходів і розмір сім’ї 323 респондентів. 

В ході анкетування респондентам було запропоновано оцінити за 
5-ти бальною шкалою (5 балів – найбільш вагоме для споживача 
властивість продукції, 1 бал  – не має для споживача значення) 
такі характеристики продукції: безпека для здоров›я, відповідність 
стандартам екологічної чистоти, ціна, репутація торговельної 
марки, зручність здійснення покупки. 

Для сегментування був обраний кластерний аналіз, що дозволяє 
згрупувати споживачів в порівняно однорідні групи за їх 
споживчими уподобаннями. 

В результаті обробки даних отримані п’ять досить виражених 
сегментів споживачів, які умовно названі: «Лояльні», «Екологічно 
орієнтовані», «Прихильники», «Економні» та «Ліберальні» (рис. 1).

     Лояльні           Екологічно           Прихильники            Економні            Ліберальні
                     орієнтовані

Рис. 1. Сегментування споживачів органічних товарів за основними 
параметрами продукції, % від загальної кількості респондентів
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Найбільший за розміром сегмент «Лояльні» об›єднує 48% 
споживачів. Вирішальними критеріями при покупці органічної 
продукції для них є турбота про здоров›я та ціна. Незважаючи на те, 
що зазначений сегмент мотивований на екологічне споживання, 
що входять до нього, споживачі не будуть купувати екологічно 
безпечні продукти, якщо ціна на них значно відрізняється від 
аналогічної традиційно вирощеної продукції. 

Другий сегмент «Екологічно орієнтовані» сформували 23% 
споживачів, для яких має значення турбота про здоров›я, 
відповідність стандартам екологічної чистоти, якість товару. Ціна, 
торгова марка і зручність при покупці суттєвої ролі для них не 
грають. Можна стверджувати, що споживачі сегменту «Екологічно 
орієнтовані» представляють собою цільову аудиторію, яка потребує 
додаткових вкладень для їх залучення.

Третім за кількістю споживачів (14%) є сегмент «Прихильники», для 
яких важливим є, перш за все, репутація торгової марки і зручність 
здійснення покупки. Екологічна чистота істотного значення для 
цього сегменту не має. Для «Прихильників» найбільш важливим 
є імідж торгових марок, тобто їх споживання орієнтоване на вже 
відомі бренди.

До наступного сегменту «Економні» (9%) відносяться споживачі, 
для яких основними є ціна та репутація торгової марки. Ці споживачі 
хочуть невисоку ціну і якісну продукцію. 

Сегмент «Ліберальні» об›єднує 6% покупців. Для них найбільше 
значення мають зручність здійснення покупки та безпека для 
здоров›я. «Ліберальні» будуть купувати екологічно безпечні 
товари, якщо для цього не буде потрібно багато часу на їх пошук і 
придбання. 

Характеристика виявлених сегментів з урахуванням соціально-
демографічних та інших особливостей споживачів, що впливають 
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на їх поведінку, дозволяє приймати управлінські рішення з 
виробництва та реалізації екологічно безпечної продукції. 
Узагальнені характеристики типів споживачів представлені в 
табл. 1. 

Таблиця 1. Споживчий портрет покупців органічної продукції.

Показники 

Сегмент, % від загальної кількості 
респондентів
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Критерії екологічності придбаної органічної продукції
Репутація торгової марки 13 8 29 24 2
Спеціальне маркування, 
упаковка 28 18 19 12 10

Відгуки знайомих, родичів 9 11 29 24 12
Висновки органів 
держконтролю 35 47 3 31 53

Інше 15 16 2 9 23
Згода платити більш високу ціну  

за екологічно безпечну продукцію
Переплатити до 10% 26 4 23 42 24
Переплатити 10-30% 42 31 38 37 40
Переплатити 31-50% 21 38 24 16 4
Переплатити 51-100% 9 20 5 5 20
Переплатити більше 100% 2 7 10 0 12

Ступінь інформованості та готовності зробити покупку
Необізнаний 9 4 10 17 5
Обізнаний 15 9 19 6 12
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Проінформований 15 22 29 12 18
Зацікавлений 35 24 29 47 35
Той, хто бажає 18 27 9 12 18
Має намір купити 8 14 4 6 12

Вік (років)
До 20 8 4 33 7 24
21-30 35 31 24 39 24
31-50 44 49 33 39 52
51-60 9 11 5 12 0
Понад 60 4 4 5 3 0

Освіта
Середня 6 7 9 12 24
Середня спеціальна 26 29 48 24 35
Базова вища 29 13 14 35 24
Повна вища 39 51 29 29 17

Соціальне положення
Робочі 19 16 33 18 24
Службовці 44 53 35 54 46
Керівники 10 20 8 12 18
Пенсіонери 6 2 7 4 0
Інші 21 9 17 12 12

Середньомісячний дохід на одного члена сім’ї, грн.
До 1000 18 8 28 24 5
1001-1500 26 27 33 26 54
1501-2500 33 27 29 29 18
2501-3000 16 22 10 18 5
Понад 3000 7 16 0 11 18
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Як видно з табл. 1 для сегменту «Лояльні» свідченням екологічно 
безпечних покупок є два основних критерії: висновки органів 
держконтролю (35%), а також спеціальне маркування і упаковка, 
яка не шкодить навколишньому середовищу при утилізації (28%). 
При цьому більшість покупців зацікавлені в покупці екологічно 
безпечної продукції, якщо ціна на неї не буде перевищувати 
30%. Тобто даний сегмент обирає розумний баланс між ціною і 
екологічною безпекою продукції. Цей сегмент представлений 
сімейними людьми середнього віку, що мають базову та повну 
вищу освіту, є службовцями і фахівцями бюджетних і приватних 
підприємств з рівнем доходів на місяць на одного члена сім’ї в 
межах 1501-2500 грн.

Відмінною рисою екологічно орієнтованих споживачів є 
однозначність визначального показника екологічної безпеки 
продуктів. 47% респондентів вважають, що висновки органів 
держконтролю дають гарантію екологічної безпеки товарів. 
51% споживачів цього типу готові купувати органічні продукти, 
при цьому 27% згодні платити за них в 1,5-2 рази більше в 
порівнянні з традиційними. В даному сегменті більше половини 
респондентів мають вищу освіту; вік становить від 31 до 50 років; 
20% займають керівні посади або є підприємцями з високим 
щомісячним доходом. Таким чином, сегмент «Екологічно 
орієнтовані» являє собою найактивнішу, платоспроможну і 
екологічно мотивовану групу населення. Купівля екологічно-
безпечної продукції для споживачів-прихильників обумовлена 
в рівній мірі репутацією торгової марки та рекомендаціями 
друзів, знайомих, родичів. Тобто дана група схильна до впливу 
громадської думки. Але, незважаючи на це, такі споживачі не 
готові до високої ціни органічних продуктів. Це можна пояснити 
тим, що даний сегмент представлений молодими людьми (57% 
у віці до 30 років) з середньою фаховою освітою та низьким 
рівнем доходів. Зазначеній групі покупців внаслідок свого віку не 
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властива турбота про здоров’я і вони не будуть витрачати багато 
часу на здійснення покупки. У той же час частина сегменту (15%) 
складають споживачі, готові платити за безпечну продукцію 
більше на 50-100%, в порівнянні з традиційною. Найчастіше це 
керівники, але в силу своєї зайнятості та фінансової незалежності, 
віддають перевагу перевіреним торговим маркам і зручності при 
покупці.

«Економні» покупці не виділяють особливо будь-яких з критеріїв 
екологічності при купівлі органічної продукції. Відміною 
досліджуваного сегменту є те, що майже половина споживачів 
(42%) згодні купувати екологічно безпечну продукцію, якщо ціна 
на неї не перевищить 10% в порівнянні з традиційною. Причиною 
цього є низький рівень доходів (24% мають щомісячний дохід 
на одного члена сім’ї до 1000 грн.), а також необізнаність (17%) 
щодо екологічно безпечних товарів. Керівники (12%), що входять 
до сегменту, можуть собі дозволити купувати дорогі органічні 
продукти, але через низький рівень екологічної мотивації, тільки 
6% мають намір купити екологічно безпечну продукцію. 

Профіль «Економні» складають, в основному, покупці з середнім 
віком до 36 років, які мають базову або повну вищу освіту, що є, 
в основному, держслужбовцями та представниками бюджетних 
організацій.

Для «ліберальних» покупців основним критерієм екологічності 
при покупці продуктів є висновок органів держконтролю. Вони 
зацікавлені в покупці (35%) та збираються купувати органічні 
продукти (12%), не дивлячись на високу питому вагу споживачів 
з невисоким рівнем доходів (54% мають дохід на одну людину 
в сім›ї в межах 1001-1500 грн.). Їх можна вважати екологічно 
мотивованими споживачами, але при цьому слід враховувати 
важливість для них економії часу та зручності здійснення покупки. 
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Сегмент представлений людьми середнього віку від 31 до 50 років 
(52%), які мають сім’ї з дітьми до 18 років (47%), зайняті повний 
робочий день і не вважають за потрібне витрачати додатковий 
час на пошук і покупку екологічно безпечних товарів. 

Беручи до уваги наведені вище характеристики сегментів 
споживачів, є можливість побудувати їх профіль.

На рис.2 наведено профіль цільового сегменту «Екологічно 
орієнтованих». Саме цей сегмент є привабливим для виробників 
екологічно безпечної продукції, хоча «Екологічно орієнтовані» 
покупці складають всього 23%. 

Це пояснюється тим, що вони готові купувати органічну продукцію 
без врахування рівня ціни, зручності здійснення покупки, репутації 
торгової марки.

З огляду на світову тенденцію до зниження вартості виробництва 
екологічно безпечної продукції, можна розраховувати найближчим 
часом на значне збільшення ємності ринку за рахунок залучення 
«лояльних» споживачів. 

Аналіз отриманих результатів дослідження підтвердив наявність 
попиту на органічну продукцію в українському суспільстві. 

Сегментування споживачів екологічно безпечної продукції за 
відмінними її признакам на основі кластерного аналізу дозволило 
визначити профіль покупця екологічно безпечних товарів.

Виявлені цільові сегменти покупців, а також їх характеристика для 
виробників і торгових компаній є основою стимулювання попиту, 
активного просування на ринок, адресної реклами, формування 
споживчих переваг щодо екологічно безпечної продукції.



41

Чисельність споживачів, які відзначили критерій % від 
чисельності сегменту

Критерій 
екологічності 
продукції, що 

купується

репутація торгової марки
спеціальне маркування, упаковка

відгуки знайомих, родичів
висновки органів держконтролю

інше

Згода плати-
ти більше за 

органічну про-
дукцію

переплатити до 10%
переплатити 10-30%
переплатити 31-50%

переплатити 51-100%
переплатити більше 100%

Ступінь ін-
формованості 
та готовності 
здійснення 

покупки

необізнаний
обізнаний

проінформований
зацікавлений

бажаючий
має намір купити

Вік

до 20 років
21-30
31-50
51-60

понад 60

Освіта
середня

середня спеціальна
неповна вища

вища

Соціальне 
становище

робочий
службовець

керівник, підприємець
пенсіонер

інше

Середньомі-
сячний дохід 

на 1 члена 
сім’ї

до 1000 грн.
1001-1500 грн.
1501-2500 грн.
2501-3000 грн.

більше 3000 грн.

Етап життєво-
го циклу сім’ї

молоді самотні, молода сім’я без дітей
сім’я з дітьми до 18 років

подружжя, які мають дітей старше 18 
років

літні самотні
інші:

Рис. 2. Профіль покупців сегменту «Екологічно орієнтовані»
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Найбільші ринки органічних продуктів

За даними Федерації органічного руху України, споживання 
органічних продуктів у нашій державі в 2015 р. сягнуло 17 млн.євро 
порівняно з 14,5 млн.євро роком раніше. При цьому більше половини 
органічних продуктів на ринку України – вітчизняного виробництва. 
За прогнозами експерта, основними постачальниками органічних 
продуктів на вітчизняний ринок залишаються і будуть малі та 
середні виробники.

Україна має великий потенціал виробництва органічних продуктів: 
здатна забезпечити повний асортимент органічного споживчого 
кошика для внутрішнього ринку та вагомий внесок в експорт 
сільськогосподарської продукції. За даними Федерації органічного 
руху України, в 2015 році статус органічних сертифікованих угідь 
мала площа понад чотириста тисяч гектарів (410550 га), тобто 
близько 1% всіх сільськогосподарських земель України. 



43



44

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ 
ОРГАНІЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА 
В УКРАЇНІ
Коли в Україні стали займатись органічним 
виробництвом?

Україна розпочала усвідомлено займатись органічним 
виробництвом наприкінці 1990-х. Однак українські виробники 
органічної продукції (сировини) усе активніше заявляють про себе 
на міжнародному ринку органічних продуктів, входячи, за площами 
сільськогосподарських угідь, задіяних під їхнє вирощування, до 
світових лідерів.

ПП «Агроекологія» 
(Полтавська обл.), засноване 
Семеном Антонцем.

Спеціалізація: виробництво 
зернових, бобових, технічних 
культур, а також молока і 
м’яса.

З 1976 року було базовим 
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господарством по виробничій перевірці ґрунтозахисних технологій 
вирощування культур, заходів по розширеному відтворенню 
родючості ґрунтів в Україні. Відмовилися від застосування плугів і 
внесення хімічних засобів захисту рослин та міндобрив.

1999 рік  – початок сертифікації на відповідність органічним 
стандартам.

2001 рік – перший досвід експорту українського товаровиробника 
органічних зернових в ЄС.

Яка динаміка розвитку органічного виробництва 
в Україні?
Демонструючи протягом останніх 10 років стійку позитивну 
динаміку росту площ сільгоспугідь, на яких ведеться сертифіковане 
органічне виробництво, цей показник в 400764 га кореспондується 
з 20 місцем у списку країн з найбільшими площами органічних 
сільгоспугідь.

Таблиця 4 – Динаміка сільськогосподарських площ України, 
зайнятих під органічним агровиробництвом, га
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20
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50

39
34
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07

64

41
05

50

Частка сертифікованих органічних площ серед загального об’єму 
сільськогосподарських угідь України сягнула 1,0%. При цьому, 
Україна займає перше місце в східноєвропейському регіоні щодо 
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площі органічної ріллі, спеціалізуючись переважно на виробництві 
зернових, зернобобових та олійних культур. Окрім того, в Україні 
сертифіковано 530 тис. га дикоросів, сировина з яких, здебільшого, 
експортується, в першу чергу, до країн ЄС.

Рис. 1. Кількість сертифікованих органічних господарств в Україні

Офіційні статистичні огляди Міжнародної федерації органічного 
сільськогосподарського руху (IFOAM) стверджують, що, якщо на 
початок 2003 року в Україні було зареєстровано 31 господарство, 
яке отримало статус «органічного», то в 2014 році в Україні 
нараховувалось вже 182 сертифікованих органічних господарства. 

Більшість українських органічних господарств розташовані 
на Півдні України (в Одеській та Херсонській областях), центрі 
(Київська обл., Полтавська обл., Вінницька обл., Житомирська 
обл.), на Заході (Закарпатській, Львівській, Тернопільській та 
Хмельницькій областях), а також на Сході (Запорізька обл., 
Харківська обл.). Українські сертифіковані органічні господарства 
– різного розміру – від кількох десятків гектарів, як і в більшості 
країн Європи, до кількох тисяч гектарів ріллі. Однак середній 
розмір сертифікованого органічного господарства в Україні все ще 
залишається одним з найбільших у світі і складає понад 2000 га.
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Таблиця 4 – Динаміка середніх площ органічних 
господарств України, га
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У процесі зростання числа дрібних органічних господарств, що 
спеціалізуються, в першу чергу, на вирощуванні плодоовочевої 
продукції, зменшується середній розмір господарства з поступовим 
наближенням до середньосвітових показників.

Тому відслідковується тенденція постійного зростання кількості 
сільськогосподарських виробників в Україні, й особливо невеликих 
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та середніх фермерських господарств, що дає надію кінцевим 
споживачам очікувати на збільшення асортименту та кількості 
органічних продуктів на внутрішньому ринку.

Відповідно, в останні три роки спостерігається стабільна тенденція 
наповнення українського ринку власною органічною продукцією 
за рахунок налагодження власної переробки органічної сировини. 
Зокрема, це крупи, м’ясні та молочні вироби, соки, повидло, мед, 
овочі та фрукти.

Таблиця 5 – Динаміка розвитку внутрішнього ринку органічної 
продукції в Україні, млн.Євро

Рік 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Млн. Євро 0,5 0,6 1,2 2,4 5,1 7,9 12,2 14,5 17,0

Яка динаміка розвитку органічного виробництва  
в світі?

Таблиця 6 – Світ органічного сільського господарства 2016: 
ключові показники та країни-лідери

Показник Світ Країни-лідери 

Країни з даними про серти-
фіковане органічне сільське 
господарство

2014: 172 
країни

Нові країни: Республіка Кі-
рибаті, Пуерто-Ріко, Респу-
бліка Суринам, Американ-
ські Віргінські острови 

Загальна площа земель, за-
йнятих під органічне сільське 
господарство, га

2014: 43,7 
млн. га 
(1999: 11 
млн. га)

Австралія (17,2 млн. га; 
2013)
Аргентина (3,1 млн. га)
США (2,2 млн. га; 2011)

Частка земель органічного 
сільського господарства
від загальної площі земель 
сільськогосподарського при-
значення,%

2014: 
0,99% 

Фолклендські (Мальвінські) 
острови (36,3%)
Ліхтенштейн (30,9%)
Австрія (19,4%)
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Органічні землі несільсько-
господарського призначення 
(переважно під дикоросами) 

2014: 37,6 
млн. га
(1999: 4,1 
млн. га)

Фінляндія (9,1 млн. га)
Замбія (6,8 млн. га)
Індія (4 млн. га)

Виробники

2014: 2,3 
млн. ви-
робників 
(1999: 
200 000 
виробни-
ків)

Індія (650 000; 2013) 
Уганда (190 552)
Мексика (169 703; 2013)

Розмір органічного ринку

2014: 80 
млрд. до-
ларів США
(1999: 
15,2 млрд. 
доларів 
США)

США (35,9 млрд. доларів 
США; 27,1 млрд. євро) 
Німеччина (10,5 млрд. до-
ларів США; 7,9 млрд. євро) 
Франція (6,8 млрд. доларів 
США; 4,8 млрд. євро)

Споживання на душу насе-
лення

2014: 11 
доларів 
США (14 
євро)1

Швейцарія (221 євро)
Люксембург (164 євро) 
Данія (162 євро)

Кількість країн з законодав-
ством щодо органічного ви-
робництва 

2015: 87 
країн

Джерело: Дослідження FiBL 2016, на основі національних джерел 
даних і даних сертифікаційних органів, Світовий ринок – Organic 
Monitor 2016

1  Загальне населення світу станом на 2014 рік становить 7,26 млрд. осіб відповідно 
до FAOSTAT, FAO, Rome; http://faostat3.fao.org/download/O/OA/E
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Якими стратегічними документами  
передбачається стимулювання розвитку  
органічного виробництва в Україні?

Державною цільовою Програмою розвитку села на період до 
2015 р. задекларовано довести обсяг частки органічної продукції 
у загальному обсязі валової продукції сільського господарства до 
10 відсотків, передбачається стимулювання ведення органічного 
сільського господарства, унормування розвитку органічного 
землеробства та створення системи його сертифікації.

Ще одним документом, що акцентує увагу на органічному секторі, є 
Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 
р., схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України за №806-
р. В стратегії серед пріоритетних напрямів досягнення стратегічних 
цілей вказано і забезпечення продовольчої безпеки держави 
шляхом сприяння розвитку органічного землеробства, насамперед 
в особистих селянських і середніх господарствах. 

Врешті решт необхідно зауважити, що оскільки безпека харчування 
є ключовим питанням для провідних країн світу, роль України як 
постачальника здорових органічних продуктів матиме вирішальну 
роль для забезпечення продовольством як ЄС, так і інших регіонів. 
Саме тому держава Україна повинна визначити роль органічного 
сектору як ключового в сільському господарстві і всіляко сприяти 
його подальшому ефективному розвитку та підтримці. Адже 
і наповнення внутрішнього ринку безпечними та здоровими 
продуктами є також стратегічним питанням.

Органічне виробництво покликане поліпшувати якість продуктів 
рослинництва, тваринництва, якості ґрунтів, якості води, 
якості всього нашого життя. Подальший розвиток органічного 
агровиробництва та загальне поглиблення екологізації всього 
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сільського господарства здатні оздоровити нашу велику націю та і 
все людство в цілому.

Таким чином, з огляду на необхідність зміцнення експортного 
потенціалу аграрного сектору держави, поліпшення стану родючості 
ґрунтів, охорони навколишнього середовища, збереження здоров’я 
нації шляхом насичення внутрішнього ринку України здоровими 
сертифікованими органічними продуктами, стратегічно важливим 
є подальший збалансований розвиток органічного ринку України.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
Використані  при розробці методичного посібника:

•	 http://www.intracen.org/itc/sectors/organic-products/

•	 http://www.fibl.org/

•	 http://www.ifoam.bio/

•	 http://organic.com.ua/

•	 http://gpp.in.ua/ 

•	 http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=organic-
agriculture 

•	 http://duan.edu.ua/uploads/vidavnitstvo-15-16

•	 http://www.ecolabel.org.ua/

•	 Настанова щодо органічної сертифікації та маркування «НА 
ШЛЯХУ РОЗВИТКУ СТАЛОГО СПОЖИВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА 
В УКРАЇНІ», АВТОРИ: СВІТЛАНА БЕРЗІНА, АНДРІЙ КОНЯШИН, 
СВІТЛАНА ПЕРМІНОВА,  ГАЛИНА БУЗАН




