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Загальна площа с.-г.угідь під органіком 
в Україні, га  

Рік  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Площа, гa 269984 270193 270226 270320 272850 393400 400764 410550 

Доля сертифікованих органічних угідь серед 

загального обсягу сільськогосподарських угідь 

України вже перевищила 1,0% 

www.organic.com.ua  

http://www.organic.com.ua/
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     Основні органічні продукти з України, що 
йдуть на експорт 

• Зернові (пшениця, овес, гречка, 
жито, просо) 

• Бобові (люпин, соя, горох)  

• Технічні (гірчиця, соняшник, 
ріпак) 

• Олія  

• Дикороси (чорниця, брусниця, 
ожина, журавлина) 

• Продукти переробки (соки, 
джеми, сиропи, крупи) 

 

Organic Federation of Ukraine                              Андрей Коняшин 



 

Регламенти Європейського Союзу 

 

 

Національна Органічна Програма сільського 

господарства, США  

 

 

Національні органічні стандарти Японії 

 

 

Приватні стандарти Ассоциації БіоСвіс, 

Швейцарія 

 

Основні стандарти органічного виробництва, 

згідно яких працюють українські виробники 



Розподіл експорту органічної продукції з України (%)

(за даними IFOAM)
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Експорт 

• Відсутність політичного діалогу між Україною і ЄС щодо органічної теми 

• Виконання вимог органічних стандартів виробниками 

• Ефективність функціонування системи приватного контролю і 
державного нагляду  

• Відсутність відповідальності  

• Нові правила імпорту у ЄС з України 

• Високий попит зі сторони міжнародних покупців 

• Скандали, пов’язані з органічною продукцією з України 

• Участь України у найбільшій виставці органічної продукції  
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Рік Млн. ЄВРО 

2007 0.5 

2008 0.6 

2009 1.2 

2010 2.4 

2011 5.1 

2012 7.9 

2013 12.2 

2014 14.5 

2015 17.0 

Динаміка розвитку внутрішнього ринку 
органічних продуктів в Україні 

www.organic.com.ua  

http://www.organic.com.ua/


ХIX век – начало развития 
органических методов  
ведения земледелия  
Иваном Овсинским 

ХX век – развитие 
биодинамических методов 
хозяйствования 
Алексом Подолинским 



Первое органическое хозяйство Украины 

ЧП "Агроэкология" (Полтавская обл.) 

основано Семеном Антонцом.  

Специализация: производство зерновых, 

бобовых, технических культур, а также 

молока и мяса.  

С 1976 г. было базовым хозяйством по 

производственной проверке 

почвозащитных технологий выращивания 

культур, мероприятий по расширенному 

воспроизводству плодородия почв в 

Украине. Отказались от применения 

плугов и внесения химсредств защиты 

растений и минудобрений.  

1999 г. – начало сертификации на 

соответствие органическим стандартам.  

2001 г. – первый опыт экспорта 

органических зерновых в ЕС.  



Органик в Украине 2000-е годы 

Органическое ведическое 

сельскохозяйственное предприятие 

«МАХАРИШИ» 

(Херсонская область, АР Крым) – более 50 

тысяч га сертифицированных земель 

Неосознанный импорт 

органических 

продовольственных товаров в 

Украину 

Экспорт органических зерновых, бобовых 

культур и дикоросов из Украины 



Органик в Украине: 2000-2005 гг 

Создание региональных 

объединений и ассоциаций, 

поддерживающих развитие 

органического сектора в Украине 

Активная популяризация продвижения 

термина «ОРГАНИК» на уровне 

Министерства аграрной политики, 

Парламента, Кабинета Министров, 

государственных и научных учреждений 

2005 г. - создание Федерации 

органического движения 

Украины 



Органик в Украине: 2000-2005 гг 

Начало работ по подготовке 

законодательной базы касательно 

органического производства 

Первые варианты проекта Закона 

Украины «Об органическом 

производстве» разрабатывались 

научными экспертами, 

представителями общественных 

организаций при активной помощи 

иностранных специалистов 



Органик в Украине: 2005-2010 гг 

Ноябрь 2008 г.: 

по заказу Министерства аграрной политики 

Украины  

Федерация органического движения Украины 

завершила разработку   

Концепции Государственной программы 

развития органического производства  

в Украине 



Органик в Украине: 2005-2010 гг 

Создание первой украинской 

сертификационной компании 

«ОРГАНИК СТАНДАРТ» 

Начало издания Всеукраинского специализированного журнала 

«ORGANIC UA» 

его вэб-сайт:   www.organic.ua  

http://www.organic.ua/


Органик в Украине: 2005-2010 гг 

Появление на внутреннем рынке множества украинских 

органических торговых марок 



Органик в Украине: 2005-2010 гг 

Открытие первых 

специализированных магазинов 

по продаже органических 

продуктов 



Органик в Украине: 2005-2010 гг 

Начало преподавания 

отдельных курсов и дисциплин 

по органическому 

производству в учебных 

заведениях 



Органик в Украине: 2010-2015 гг. 

Вброс на внутренний рынок псевдо-органических продуктов 

Появление в супермаркетах 

специализированных 

отделов с органическими 

продуктами 



Органик в Украине: после 2010 г. 

3 жовтня 2013 р. Закон України «Про 

виробництво та обіг органічної с.-г. 

продукції та сировини» був підписаний 

Президентом України 

9 січня 2014 р. Закон України «Про 

виробництво та обіг органічної с.-г. 

продукції та сировини» вступив у дію  

3 вересня 2013 р. Верховною Радою 

України прийнято Закон «Про виробництво 

та обіг органічної с.-г. продукції та 

сировини» 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України наказом № 495 від 25 

грудня 2015 р. затвердило державний логотип 

для органічної продукції (сировини) і 

відповідний його технічний опис.   



Стримуючі фактори розвитку органічного 

виробництва в Україні 

- Відсутність Національного плану дій для розвитку органічного ринку в 

Україні; 

- Шахрайство на внутрішньому ринку (псевдоорганічні продукти), та 

питання, що стосується біо- та еко-маркуванння; 

 

- Відсутність системи ефективного захисту прав споживачів; 

 

- Відсутність ефективної системи державного нагляду за 

виробництвом та якістю продукції; 

 

- Немає працюючої системи санкцій щодо фальсифікатів продукції для 

недобросовісних виробників; 



Напрями державної політики у сфері органічного виробництва та 
обігу органічної продукції є: 

 

• створення єдиної системи сертифікації органічного виробництва та/або 
обігу органічної продукції; 

• державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства у сфері 
органічного виробництва та обігу органічної продукції; 

• встановлення відповідальності за порушення законодавства у цій сфері; 

• розвиток сільських територій, забезпечення зайнятості сільського  

• населення;підтримка розвитку мікро-, малих та середніх підприємств, 
які займаються органічним виробництвом або обігом органічної 
продукції; 

• надання кредитів та залучення інвестицій на пільгових умовах; 

• надання цільових субсидій та інших видів фінансової підтримки, вжиття 
інших заходів економічного стимулювання.  
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Органик в Украине: после 2010 г. 

Восстановление и развитие сектора биологической защиты растений и животных с 

применением биологических средств 

Энтомофаги  

(в т.ч. трихограмма) 

Био-препараты 



Органик в Украине: 2013-2014 гг. 

Продвижение ОРГАНИКА путем размещения рекламы  

на билбордах 



Органик в Украине: 2013-2014 гг. 

Продвижение ОРГАНИКА путем размещения рекламы на билбордах  

и на телевидении 



Органик в Украине: 2013-2016 гг. 

С 2013 г., по инициативе Федерации органического движения Украины,  

введена практика проведения ежегодной всеукраинской акции: 

ОРГАНИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ В УКРАИНЕ 



Органик в Украине: 2013-2016 гг. 

С 2013 г. в рамках Международной выставки «АГРО» проводится 

специализированная выставка «ОРГАНИК» 



Органик в Украине: международная конференция 

Федерацией органического движения Украины совместно с партнерами были 

проведены пять Международных конференций «Развитие органического сектора в 

Центральной, Восточной Европе и странах Центральной Азии»: 

в Киеве (2008, 2015), Тбилиси (Грузия, 2009),  

Астане (Казахстан, 2010), Измире (Турция, 2012). 



Органик в Украине: 2014-2016 гг. 

Национальный стенд украинских производителей органических продуктов на 

Международной специализированной выставке BIOFACH в Германии 





Organic Federation of Ukraine                              Андрей Коняшин 
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Thank you for your attention! 
Дякую за увагу!  

Organic Federation of Ukraine                                           Андрей Коняшин 

Адрес: ул. Оболонская, 4, офис 1  

Киев, 04071, УКРАИНА  

Teл:+38(044) 425 55 25     

ofu@organic.com.ua  

www.organic.com.ua    www.organic.ua     www.organicweek.in.ua   

http://www.organic.com.ua/
http://www.organic.ua/
http://www.organicweek.in.ua/

