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 Оператори  
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 Учасники органічного ринку України 
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 Статус кво – ЄС і українські органічні стандарти 
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  Законодавче 

поле 

Логотип Сертифік

ація 

Акредита

ція 

Державний 

нагляд 

Кількість 

господар

ств/ 

земель 

ЄС 834/2007, 

889/2008 

16 органів 

сертифіка

ції 

(1235/200

8) 

Міжнарод

на (IOAS, 

DakkS 

тощо) 

Відсутній з 

укр.сторони  

 

Посилення 

контролю зі 

сторони ЄС 

182 

400’764 га 

(ФОРУ: 

31.12.14) 

Украї

на 

Закон 

ухвалено  

НЕ 

впроваджено 

0 НЕ 

працює 

Ще НЕ 

працює 

 

Буде 

виконувати 

Держпродсп

оживслужба 

0 

0 
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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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Національний павільйон України на найбільшій 

виставці органічної продукції «Біофах» - 2016 

www.ukraine.filb.org 

Forum  "Ukraine is a reliable organic supplier“ 
Room Munchen 2, NCC Mitte 
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http://www.ukraine.fibl.org/ua/ua-resources/ua-news-item.html?tx_ttnews[tt_news]=1703&cHash=1f1822ac52064a5f922e6a10e38b2b0a
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Підтримка - 2016 

Державне підприємство  

«Державний інформаційно-аналітичний центр  

моніторингу зовнішніх товарних ринків»  

(Держзовнішінформ, ДЗІ) 

11 українських експонентів 
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Внутрішній ринок 

› Низький рівень обізнаності щодо органічної тематики 

› Відсутність адекватного інвестиційного клімату для бізнесу в Україні 

› Недобросовісна конкуренція серед виробників, роздрібних продавців і 

сертифікаційних органів 

› Обмежений інтерес і відсутність інвестицій від точок продажів з метою 

підвищення обізнаності громадськості щодо органічної продукції та 

зростання обсягів продажів 

› Відсутність доступу у малого та середнього бізнесу до фінансових ресурсів, 

які б дозволили розвиватись органічному агробізнесу 

› Корупція, зарегульованість, незрозумілість контролю та нагляду 

› Скандали, що пов’язані із  шахрайством на внутрішньому та міжнародному 

ринках 

› Вузький асортимент органічних продуктів харчування на полицях магазинів 

› Непередбачувані та нестабільні поставки через недорозвинуті технології в 

українському органічному секторі, недостатній рівень співпраці між 

виробниками органічної продукції, обмежені можливості щодо зберігання, 

логістики та низький інтерес зі сторони переробних підприємств 
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 Законодавче забезпечення та політичний діалог 

› Відсутність правової готовності, відповідної бази знань та досвіду, 

людських ресурсів та необхідного рівня компетенції для становлення 

правильної і дієвої практичної і ефективної системи 

› Відсутність відділу органічного сільськогосподарського виробництва у 

державних органах влади 

› Нестабільна та  непередбачувана політична та економічна ситуація в 

Україні, у тому числі високі сільськогосподарські та кліматичні ризики; 

› Відсутність ефективної системи державного нагляду  

› Відсутність будь-якої державної підтримки (не фінансової та фінансової)  

для розвитку органічного ринку в Україні 

› Відсутність діючого нормативного регулювання для органічного 

агровиробництва в Україні 

› Залежність органічного сільськогосподарського виробництва від 

ефективного функціонування сільськогосподарського сектору загалом, 

та продовольчої системи (надстандарт) 
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Наука та освіта 

 

› Відірваність науки від органічного виробництва 

› Нестача кваліфікованих фахівців/консультантів, які спеціалізуються на 

органічному сільськогосподарському виробництві 

› Відсутність планової державної стратегії з підвищення рівня компетенції 

з метою отримання висококваліфікованих спеціалістів  у 

короткостроковій, середньостроковій, або довгостроковій перспективі 

› Відсутність повного асортименту дозволених засобів, добрив та 

речовин, що можуть використовуватись для органічного 

сільськогосподарського виробництва 

› Низький рівень енергоефективності та загальної ефективності у 

виробництві, бізнес-навичок (управління, економічні аспекти, маркетинг, 

процедури документообігу і т.д.) та відсутність знань іноземних мов 

(зокрема англійської мови) у топ-менеджменту організацій та осіб, що 

ухвалюють рішення 
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Комунікації та просування 

Низький рівень поінформованості щодо органічної тематики серед 

› споживачів,  

› виробників,  

› продавців,  

› науковців,  

› освітян, 

› державних службовців, 

› ЗМІ. 

 

Відсутнє просування органічної тематики на державному рівні  

 

Слабке залучення усіх комунікаційних інструментів  
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Дякую за увагу! 

Ласкаво просимо в ОРГАНІЧНУ СІМ’Ю! 

www.ukraine.filb.org 
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