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1. ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ОРГАНІЧНІ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ 

Органічне сільськогосподарське виробництво згідно із проектом Закону України 
“Про органічне виробництво“, прийнятим Верховною Радою України у першому читанні – 
це виробництво за встановленими правилами, які дозволяють продукувати органічні 
продукти з оздоровчими властивостями; а також зберігати та відновлювати природні 
ресурси у процесі виробничої діяльності. Сфера органічного виробництва включає в себе 
також продукцію, що збирається у лісах, отримується в результаті бджільництва та 
рибальства. 

Кінцевою метою органічного виробництва є не тільки забезпечення умов для 
збереження довкілля, а й також виробництво органічних продуктів харчування, які 
можуть бути вироблені безпосередньо на полі чи внаслідок первинної обробки сировини чи 
внаслідок її переробки на підприємствах харчової промисловості згідно із вимогами до 
переробки органічної продукції  

Згідно того ж проекту закону органічна продукція та сировина – це продукція та 
сировина рослинного і тваринного походження, до яких належать:  

а) не перероблена сільськогосподарська продукція рослинного походження; а також 
продукція тваринництва та не перероблена продукція тваринного походження;  

б) перероблена сільськогосподарська продукція рослинного та тваринного походження, 
призначена для споживання;  

в) корми, концентровані корми, комбікорми та кормові добавки, окрім тих, що 
призначені для лісового господарства), лісова, бджоло та рибна продукція, що вирощується, 
виробляється, переробляється, сертифікується, маркується, зберігається та реалізується за 
правилами органічного виробництва. 

Органічне агровиробництво є єдиним серед широкого спектру методів господарювання 
на Землі, що не завдає шкоди довкіллю. Системи органічного виробництва базуються на 
специфічних та точних вимогах (стандартах) до процесу виробництва, спрямованих на 
підтримку оптимального стану екосистеми на соціальному, екологічному та економічному 
рівнях. Повторне використання поживних речовин та посилення природних процесів 
допомагають підтримувати родючість ґрунтів та забезпечувати прибуткове виробництво. 
Рівень шкідників та захворювань рослин контролюється природним шляхом, а також 
профілактичними, біологічними та іншими сучасними науковими методами. Органічне 
агровиробництво виключає застосування штучних добрив та пестицидів, а також 
використання генетично модифікованих організмів та продуктів (речовин), що від них 
походять. 

 Слід мати на увазі, що органічне агровиробництво відрізняється від 
виробництва продукції, яка не містить синтетичні домішки та системи 
ґрунтозахисного землеробства, що базується на технологіях ретельного 
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обробітку ґрунту без обертання скиби, але не виключає застосування генетично 
модифікованих організмів та синтетичних пестицидів. 

 Аналогічно органічне агровиробництво суттєво відрізняється від так званої 
інтегрованої системи землеробства, що базується на інтегрованій системі боротьби із 
шкідниками та  хворобами, яка передбачає обмежене застосування речовин хімічного 
походження, з метою запобігання розмноженню паразитів, але не виключає використання 
синтетичних хімікатів.  

Динаміка зростання кількості органічних господарств та  
                             площ в Західній Європі 1                 Рис. 1 

 

На даний час органічний сектор перетворився на одну із найбільш динамічних галузей 
сільського господарства в країнах ЄС. Цьому сприяло підвищення рівня поінформованості 
споживачів про безпеку харчових продуктів та проблеми пов’язані із захистом довкіллям 
протягом останніх років. Так, у період з 1993 по 1998 рік обсяги виробництва органічної 
продукції зросли на 25%, а у період з 1998 року і до тепер  щорічні темпи зростання  сягнули 
30%. У цілій плеяді  країн - членів ЄС розвиток органічного агровиробництва досягнув 
значних успіхів.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Джерело: http://www.organic-europe.net/ 
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Кількість органічних площ в Європі2    Рис. 2 

  

 

У зв’язку з цим українські сільськогосподарські виробники невдовзі також постануть 
перед новими  вимогами: враховувати у процесі своєї діяльності методи господарювання з 
точки зору їх можливого впливу не тільки на майбутній розвиток та прибутковість 
господарювання, а також на збереження довкілля.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Джерело: FiBL Survey 2008 
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2. ПЕРЕВАГИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА  

Коли мова йде про переваги органічного агровиробництва перед традиційним фахівці 
мають на увазі два аспекти – це перш за все переваги самих органічних продуктів 
харчування  та переваги власне органічних методів господарювання.  

Органічне виробництво має цілу низку економічних, екологічних та соціальних 
переваг, а також цей метод завдяки виробництву та споживанню власне органічних харчових 
продуктів позитивно впливає на здоров’я населення. 

Екологічні переваги органічного виробництва полягають у тому, що воно: 

• зберігає довкілля в процесі виробництва;  

• сприяє збереженню та відновленню біорізноманіття  в агроландшафтах; 

• сприяє збереженню та відтворенню родючості ґрунтів; 

• оберігає від забруднення водні джерела.   

Економічні переваги органічного виробництва полягають у тому, що за умов 
належного впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур 
та розведення худоби згідно із принципами та вимогами органічного виробництва, при 
подальшому розвитку внутрішнього ринку в Україні в середньостроковій перспективі 
зростатиме прибутковість виробництва органічної продукції та її 
конкурентноздатність.  

Це відбуватиметься шляхом: 
•   поступового зростання природної продуктивності агроценозів та ґрунтів в умовах 

органічного аграрного виробництва;  
•   суттєвого зниження виробничих витрат завдяки відмові від застосування дорогих 

хімікатів та зменшення енергоємності виробництва, зокрема витрат на пальне та мастильні 
матеріали;  

•   підвищення самодостатності та скорочення залежності виробників від невигідних 
умов зовнішнього фінансування - банківських кредитів і виплат з них.  

Соціальні переваги органічного виробництва 

полягають у створенні додаткових робочих місць у сільській місцевості й нових 
перспектив для малих та середніх фермерських господарств, збільшенні життєздатності 
сільських громад тощо. Про це свідчить досвід розвитку органічного сільського господарства 
у світі, який є надзвичайно актуальним і для України. Органічне виробництво базується на 
екстенсивних технологіях вирощування культур та розведення худоби, що потребує більших 
затрат праці, а значить збільшує потребу у робочій силі та через це збільшує зайнятість 
населення у сільській місцевості.  

Згідно із словами Семена Антонця, керівника ПП “Агроекологія“ Шишацького району 
Полтавської області, рослинницька галузь, якого сертифікована за органічними стандартами 
з площею сільськогосподарських угідь понад 8 тис. га., господарство звісно, економить, не 
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витрачаючи кошти на мінеральні добрива та хімікати, проте витрати на пальне не вдається 
зменшити. Врожайність інколи буває меншою, ніж у традиційних господарствах. Ю.Возняк 
наводить такі подальші оцінки керівника органічного господарства: «Це землеробство 
затратне, інколи і менші врожаї бувають. Ніякої економії дизпалива у нас немає, бо треба із 
бур’янами боротися. Натомість мільйони чотири на рік ми не витрачаємо на мінеральні 
добрива, отрутохімікати та гербіциди. Але суть в тому, що органічне землеробство дозволяє 
відтворювати родючості ґрунтів природним шляхом.  А крім того, ми одержуємо органічну 
продукцію, у якій немає хімікатів. Чи потрібна нації здорова продукція, чи ні – ось у чому 
питання».  

Слід також вести мову про переваги органічних продуктів для українських споживачів.  
Органічні продукти  є більш привабливими для споживачів, оскільки вони:   

• корисні для здоров’я  та екологічно безпечні;  

• мають кращу якість і вищі смакові якості;  

• не містять у собі генетично модифікованих організмів;  

• не містять токсичних та шкідливих речовин (важкі метали, пестициди,  нітрати, 
нітрити не перевищують ГДК); 

• не містять шкідливих залишків штучних стимуляторів росту, лікарських препаратів та 
антибіотиків, що не дозволяються у органічному рослинництві та тваринництві;  

•  не містять хвороботворних мікроорганізмів, паразитів та алергенів; 

•  зберігають поживні речовини та натуральний склад при переробці, оскільки 
використовуються  лише натуральні методи переробки, натуральні речовини та матеріали 
для пакування, не дозволяються синтетичні речовини при переробці (ароматизатори, 
консерванти, добавки, тощо). 

Перехід сільськогосподарських товаровиробників на органічні методи господарювання 
може бути можливим лише за умови їхнього усвідомлення переваг органічного виробництва 
порівняно з традиційним. Органічне виробництво швидше має переваги у цілому для 
суспільства, а не для конкретного виробника органічної продукції. Тому для забезпечення 
ефективності органічного виробництва потрібна державна підтримка у вигляді субсидій для 
економічного стимулювання впровадження органічного агровиробництва 
землекористувачами та землевласниками шляхом: 

• надання податкових і кредитних пільг та відшкодувань фізичним і юридичним 
особам, які здійснюють за власний кошт впровадження органічного агровиробництва та 
переробку органічної продукції; 

• звільнення землевласників та землекористувачів, що виробляють органічну 
продукцію від плати за землю, за земельні ділянки, на яких організовано виробництво або 
переробку органічної сертифікованої продукції згідно із відповідним сертифікатом, виданим 
уповноваженим органом сертифікації, акредитований у відповідному органі державної 
влади; 
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3. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В 
УКРАЇНІ 

Органічне (екологічне, біологічне) агро виробництво в Україні перебуває на 
даний час лише на початковій стадії розвитку, воно стоїть перед гострими 
проблемами, хоча для нього і існує великий потенціал можливостей. Незважаючи 
на проблеми становлення органічний сектор є багатообіцяючим і може бути 
дуже перспективним завдяки родючим чорноземним ґрунтам і міцним традиціям 
сільськогосподарського  виробництва. 

 Традиції ведення сільськогосподарського виробництва у згоді з природою мають у 
нашій країні глибокі корені. Українці - це нація з давніми землеробськими традиціями, а 
історія українського народу – це по суті історія землеробства. Традиції землеробської 
культури українців сягали часів Трипільської цивілізації у V-III тисячоліттях до нашої ери. 
Якраз у ті часи зароджувалися принципи так званого відновлювального землеробства, яке 
базувалося на природних механізмах збереження та відновлення родючості ґрунтів, які так 
само є доволі актуальними до сьогоднішнього часу (М.В.Капштик, 2000).   

 Форми ведення землеробства в часи Київської Русі та Козацької держави також 
великою мірою базувалися на принципах максимального наближення методів землеробства 
до принципів збереження довкілля, необхідності оптимізації конкретних форм і складних 
взаємозв’язків та налагодження взаємодії між людством, суспільством та природою. На 
подібних принципах пізніше будував свої концепції, ідеї та їх практичне впровадження 
Сергій Подолинський, видатний фермер та вчений - аграрник з Австралії, корені якого 
походять з України.  Ця видатна людина є великим новатором та сподвижником органічного 
та біодинамічного землеробства у світі.  Дуже співзвучною до прадавніх методів 
відновлювального господарювання є концепція С.Подолинського про мету людської праці, 
яка спрямована на збільшення на земній поверхні перетворюючої енергії людського 
організму, за допомогою якої він добуває ті кількості енергії, яких без його втручання не 
вистачає в природі (М.В. Капштик, 2000).          

 Починаючи з кінця 70-х років минулого століття в Україні здійснювався 
широкомасштабний Полтавський експеримент з впровадження ґрунтозахисного безплужного 
землеробства. Цей виробничий експеримент спочатку охоплював переважно Полтавську 
область, а потім був поширений на окремі райони Одеської, Херсонської, Луганської, 
Донецької, Київської та Вінницької областей. Передумовою для ґрунтозахисного 
безплужного землеробства, яке запроваджувалось за ініціативи Ф.Т. Моргуна та М.К. 
Шикули був досвід подолання катастрофічних наслідків вітрової ерозії у Казахстані та 
Сполучених Штатах Америки.  Підставою для запровадження ґрунтозахисних технологій та 
мінімізації обробітку ґрунту було широкомасштабне поширення ерозійних та деградаційних 
процесів на сільськогосподарських угіддях України, що було спричинено  надмірним 
відсотком сільськогосподарських угідь та ріллі у складі земельних угідь, пануванням занадто 
інтенсивної полицевої оранки, застосуванням інтенсивних технологій з високими нормами 
мінеральних добрив та пестицидів.  Великою мірою ідеї безплужної системи та мінімізації 
обробітку базувалися на ідеях Івана Овсінського, що працював на півдні України ще на 
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початку 20-го століття. Найбільш послідовним прихильником ґрунтозахисного безплужного 
обробітку у Полтавській області був керівник нинішнього ПП “Агроекологія”, а раніше САТ 
“Обрій” у Шишацькому районі С.С. Антонець. Обравши ґрунтозахисні технології 
вирощування сільськогосподарських культур на основі безплужного обробітку ґрунту з 
поступовою його мінімізацією на фоні застосування високих норм органічних добрив (понад 
20 т/га. сівозмінної площі), ще в кінці 70-х років минулого століття керівництво господарства 
прийшло до висновку про можливість подальшої мінімізації обробітку ґрунту та поступової 
відмови від застосування синтетичних гербіцидів, засобів захисту рослин та мінеральних 
добрив. Таким чином господарство перейшло на шлях поступової біологізації землеробства, 
теоретичну основу якого було розроблено М.К.Шикулою та його науковою школою 
(О.Ф.Гнатенко, О.В. Демиденко, А.Д. Балаєв, М.Ф. Бережняк, М.В.Капштик, О.Л.Тонха та 
інші). На початку 21-го століття рослинницька галузь ПП “Агроекологія” була повністю 
переведена  на органічне агро виробництво і була сертифікована одним із органів 
сертифікації з надією на подальший експорт продукції закордон, і перш за все до країн ЄС та 
Швейцарії. Проте, обіцяний експорт не набув достатніх масштабів і господарство не відчуває 
реального економічного ефекту від запровадження органічних методів господарювання  
перш за все через відсутність державної підтримки органічного виробництва та 
нерозвиненість внутрішніх ринків збуту органічної продукції.   

 Пізніше на органічне виробництво перейшли ряд господарств Саратського та 
Ренійського районів Одеської області, які були сертифіковані переважно органом 
сертифікації Контрол Юніон (представництво Голандської компанії Скал Інтернешнл). 
Ініціатором такої диверсифікації були представники інвестиційних компаній.  

Створення перших сертифікованих органічних господарств в Україні було викликане 
головним чином широкою хвилею переходу на органічне землеробство у Європейському 
Союзі і стрімким ростом ринку органічної продукції у 90-х роках. У останні роки десятки 
господарств і багато тисяч гектарів землі було переведено головним чином на півдні України 
(Одеська та Херсонська області), у центральній  (Вінницька, Полтавська обл.) та західній 
Україні (Тернопільська, Чернівецька та Львівська області).  

Згідно із даними Федерації органічного руху України  у 2007 році кількість органічних 
господарств в Україні досягла 72, охоплюючи загалом 242042 га. сільськогосподарських 
угідь.3 Хоча кількість господарств все ще дуже мала, їх частка у складі 
сільськогосподарських угідь країни вже досить помітна, а загальна площа у органічному 
землеробстві вже є порівняльною із сусідніми східно та центральноєвропейськими країнами, 
що нещодавно стали членами ЄС. Проте наведені дані не можна розглядати як абсолютно 
об’єктивні, оскільки в Україні  не ведеться жодна офіційна статистика з цього питання.  

Рослинництво обмежується переважно виробництвом зерна, головним чином, пшениці 
і переважно на експорт. Вирощування овочів та плодів згідно із вимогами органічного 
виробництва, а також органічне тваринництво ще тільки зароджуються. Однобічність 
розвитку органічного агровиробництва та нерозвиненість ринків збуту призводить до того, 
що виробники не мають достатнього зиску від виробництва органічної продукції. 
                                                 
3 Джерело: http://www.organic.com.ua/ 
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Проте вже є інформація про продаж перших органічних продуктів у супермаркеті 
“Чумацький шлях “ в м. Київ. Це стало можливим завдяки активізації діяльності відділу 
реалізації міжнародної асоціації учасників органічного виробництва “Біолан  Україна“ та за 
підтримки Швейцарсько-українського проекту з розвитку системи сертифікації та ринків для 
органічної продукції. 

У 2003-2004 роках господарства у Вінницькій, Тернопільській, Київській та Луганській 
областях були переведені на органічне землеробство у формі пілотного проекту, що 
базувався на технічній допомозі з боку Швейцарського бюро співробітництва у межах 
проекту “Eco-Land: Sustainable Land Use in Ukraine”, започаткованого у січні 2003 року. На 
даний час близько 35 господарств різних форм власності, що опікуються даним проектом 
мають сертифіковане виробництво. Сертифікація здійснювалась ТОВ «Органік стандарт» та 
Інститутом екологічного маркетингу (ІМО, Швейцарія).  

Проблеми та перспективи 

В Україні, за оцінками багатьох вітчизняних і зарубіжних експертів існує великий 
потенціал для розвитку виробництва сертифікованої органічної сільськогосподарської 
продукції та органічних продуктів харчування. Проте, навіть на середину 2007 року розвиток 
цього сектору продовжував залишатися на початковій стадії та носити однобічний, 
викривлений характер, хоча й спостерігалися певні позитивні зрушення порівняно з 
попередніми  роками. 

Повільний та однобічний розвиток органічного виробництва в нашій країні 
спричинений наступними факторами: 

• незавершеністю створення законодавчої та нормативно-правової бази, яка б чітко 
окреслила державну політику у сфері органічного виробництва,  створила умови для 
законодавчого визнання та захисту органічних продуктів, формування національної 
системи сертифікації, затвердження правил та стандартів, а також системи державної 
підтримки та стимулювання розвитку органічного виробництва;  

• переважанням експорту та нерозвиненістю внутрішнього ринку споживання 
сертифікованої органічної продукції та органічних продуктів харчування;   

• здебільшого виробляється та експортується 1-2 види органічної сільськогосподарської 
продукції сировинного типу, переважно зернові та олійні культури; виробництво 
іншої рослинницької продукції залишається на підпорядкованому рівні; 

• до виробництва органічної продукції задіяні переважно крупні сільськогосподарські 
підприємства, в той час як перехід малих та середніх господарств на органічний метод 
господарювання є доволі обмеженим;  

• виробництво тваринницької продукції згідно із органічними стандартами все ще 
відсутнє, існує лише інформація про наміри деяких сільськогосподарських 
товаровиробників започаткувати такий вид бізнесу;   

• що стосується переробки органічної продукції та виробництва органічних продуктів 
харчування, то ці напрями також знаходяться на початковій фазі розвитку. На даний 
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час до переліку таких підприємств належать лише декілька переробників, що 
займаються переробкою зернових (крупи); 

• гуртова та роздрібна торгівля органічними продуктами споживання все ще 
перебувають у рудиментарному стані. 

Проте, незважаючи на гострі проблеми становлення, органічний сектор в Україні, може 
бути багатообіцяючим і дуже перспективним через наявність в країні родючих чорноземних 
ґрунтів і міцні традиції сільськогосподарського виробництва. Органічне сільське 
господарство має великий потенціал для покращення економічного, соціального та 
екологічного середовища в Україні, воно сприяє комплексного розвитку сільської місцевості 
та поліпшенню здоров’я населення. 

В останнє десятиріччя значні площі родючих сільськогосподарських земель 
використовувалися без істотного застосування агрохімікатів і їх можна було б 
швидко перевести на сертифіковане органічне виробництво за умови наявності 

ринків збуту. 
Внесення добрив в різних країнах світу кг/га4   Рис. 3 

 
Таким чином, органічне сільськогосподарське виробництво створює сприятливі 

можливості підвищення продуктивності та прибутковості, доступні як для великих 
сільськогосподарських підприємств, так і малих фермерських господарств. Можливий навіть 
перехід особистих селянських господарств та використання так званої системи “групової“ 
сертифікації для зменшення її вартості на одиницю площі. 

Як і в інших європейських країнах, головним фактором сприяння масовій конверсії 
господарств, особливо малих та середніх, могло б бути запровадження державної підтримки 
у вигляді бюджетних субсидій, у тому числі прийняття програми надання субсидій 
сільськогосподарським товаровиробникам для здійснення конвертації та сертифікації, а 
також державної агроекологічної програми. 

. 
 
 
 

                                                 
4 Джерело: FAOSTAT 
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4. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

 Експерти сходяться на тому, що регулювання органічного сектора на його 
початковому етапі має допомогти розвиткову органічного виробництва і споживання 
органічних харчових продуктів. На даний час в Україні здійснюється розробка відповідної 
законодавчо-нормативної бази, що регулює сферу виробництва, переробки, збуту та 
споживання органічної продукції. У травні 2007 року проект Закону України “Про органічне 
виробництво” (Додаток 2) прийнято Верховною Радою України у першому читанні. Цей 
закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи ведення органічного 
сільського  господарства, порядок затвердження вимог щодо вирощування, виробництва, 
перероблення, сертифікації, етикетування, перевезення, зберігання та реалізації органічної 
продукції та сировини і спрямований на забезпечення раціонального використання ґрунтів, 
охорону здоров'я населення та довкілля. 

Передбачається, що закон буде регулювати органічне виробництво і торгівлю, 
забезпечуючи: 

• мінімальний набір принципів виробництва і переробки, яких потрібно дотримуватися, 
щоб продукцію можна було позначити ярликом "органічна"; 

• обов'язковий режим інспектування для поставок органічних продуктів на ринок збуту, 
незалежно від того, чи є вони з України, чи імпортовані; 

• законодавчий захист марки "органічний продукт" та державного логотипу для 
маркування та ідентифікації органічних продуктів. 

Закон надасть органічному сектору легальної визначеності (легітимності), а його 
технології виробництва отримають офіційне визнання. Це дозволить сектору чітко визначити 
себе перед споживачами і гарантувати, що органічні продукти, що надходять на ринок, 
заслуговують на довіру і є справді органічними з відповідними перевагами для споживання, 
особливо як здорові продукти харчування. Таким чином, законодавче регулювання 
допоможе органічному секторові знайти своє місце на ринку, забезпечить його визнання 
харчовою індустрією та ланками розподілу, включаючи супермаркети та загального 
споживача. 

Закон повинен захистити і сільськогосподарських товаровиробників та дозволить 
справедливу конкуренцію їх з іншими виробниками у межах України та в інших державах. 
Подібний клімат протекціонізму буде стимулювати сільськогосподарських товаровиробників 
вдаватися до заходів, необхідних для конверсії (переходу) на органічне виробництво. Це 
також сприятиме розвитку органічного сектора за рахунок майбутньої фінансової підтримки 
у формі державних субсидій та стимулювання  впровадження ґрунтозахисних технологій та 
агроекологічних програм.  

Щоб гарантувати якість продукції споживачеві, варто було б щоб уповноважена 
державна інституція чи відповідний орган державної влади запровадили систему державного 
маркування органічної продукції (відповідний державний знак або символ), присвоєння 
котрого було б обов'язковим для органічних виробників, переробних підприємств та 
продавців.  
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Правове регулювання у сфері органічного виробництва має здійснюватись відповідно 
до Конституції України та Законів України “Про органічне виробництво”, “Про безпечність 
та якість харчових продуктів”, іншими нормативно - правовими актами, які приймаються 
відповідно до них. 

Проект Закону України “Про органічне виробництво” передбачає розподіл 
повноваження органів державної влади у сфері органічного виробництва, а також визначення 
основних засад державної політики у сфері органічного виробництва. 

У статті 3 проекту Закону зазначається, що держава визнає органічне 
сільськогосподарське виробництво та виробництво органічних продуктів харчування 
пріоритетним напрямком розвитку національної економіки та стратегії суспільного розвитку, 
оскільки воно сприяє гармонійному розвитку національної економіки держави, вирішенню 
економічних, соціальних та екологічних проблем суспільства, збереженню національних 
культурних традицій, довкілля та здоров’я населення.   

Усі органи державної влади, відповідальні за розробку, прийняття і впровадження  
стратегії суспільного розвитку, національної аграрної політики, державних програм розвитку 
сільського господарства і сільської місцевості та нормативно-правових актів, затверджених 
Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, відповідними міністерствами та 
відомствами, зобов’язані враховувати пріоритетний розвиток органічного виробництва та 
виробництва органічних продуктів харчування. 

Згідно із проектом Закону державна політика у сфері органічного виробництва 
спрямована на досягнення таких стратегічних цілей: 

• забезпечення людині права на високоякісне харчування, яке сприяє створенню 
здорових умов для її життя та нормального розвитку, поліпшенню демографічної 
ситуації в Україні, а також враховує особливості національної культури; 

• створення умов для перетворення органічного сільськогосподарського виробництва 
на високоефективне, конкурентоспроможне на внутрішньому та зовнішньому ринках 
виробництво; 

• забезпечення умов збільшення експорту органічної сільськогосподарської продукції, 
сировини та сертифікованих органічних продуктів харчування;  

• створення ринкового, конкурентноспроможного, ефективного органічного 
сільськогосподарського сектору. 

• забезпечення належних умов життя для сільських жителів, включаючи задоволення їх 
соціальних, економічних та культурних потреб; 

• створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього ринку органічної продукції, 
кращого задоволення потреб українських споживачів органічною продукцією, 
виготовленою в місцевих умовах; 

• забезпечення збереження природного довкілля, відтворення і раціонального 
використання природних ресурсів. 
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Згідно із статтею 4 проекту Закону для досягнення стратегічних цілей щодо 
розвитку органічного виробництва в Україні держава ставить наступні завдання: 

• розробити та затвердити Кабінетом Міністрів України державну стратегію розвитку 
органічного виробництва у вигляді Державної програми розвитку органічного 
виробництва в Україні (Національного плану дій); 

• сформувати цілісну систему розвитку органічного сектора в Україні, включаючи 
технічні регламенти, виробництво органічної продукції та сировини, її переробку, 
сертифікацію, збут, маркування, що базується на міжнародних принципах, і перш за 
все постановах та стандартах ЄС та IFOAM; 

• створити державну систему сертифікації та відповідних уповноважених органів 
сертифікації органічного виробництва та переробки органічної продукції та сировини, 
що є еквівалентними міжнародним стандартам; 

• впровадити економічне стимулювання органічного сільськогосподарського 
виробництва, а також інших заходів, спрямованих на здешевлення та підвищення 
якості органічної продукції та сировини вітчизняного виробництва; 

• забезпечити державну підтримку розвитку органічного агровиробництва в Україні 
шляхом надання фінансової підтримки виробникам та переробникам органічної 
продукції на відшкодування вартості послуг сертифікації та втрат під час перехідного 
періоду, запровадження системи додаткового відшкодування кредитних ставок за 
позиками, взятими в комерційних банках, кредитних спілках та інших операторів 
фінансових послуг, запровадження низького рівня оподаткування виробників та 
переробників органічної продукції та надання неприбуткового статусу для органів 
сертифікації; 

• запровадити державний нагляд під час вирощування, виробництва, перероблення, 
маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції та сировини, а 
також за діяльністю органів органічної сертифікації; 

• запровадити систему відшкодування збитків, заподіяних порушенням законодавства 
України про органічне виробництво; 

• забезпечити доступ до здійснення сертифікації органічного агровиробництва  
підприємств та організацій як державної, так і недержавної форми власності, 
юридичних та фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, резидентів та 
нерезидентів України; 

• забезпечити залучення широкого кола представників зацікавлених сторін, 
державного, приватного та громадського сектора до створення кооперативної системи 
управління органічним сектором,  в якому виробники органічної продукції є 
співвласниками цієї системи, створення умов для кращого поширення інформації про 
органічне виробництво, органічну продукцію, систему гарантій та контролю;  
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• створити Громадські Ради з питань органічного виробництва при Кабінеті Міністрів 
України та центральному органі виконавчої влади з питань аграрної політики, як 
консультативних інституцій, що співпрацюють на добровільних засадах з 
представниками державної та місцевої влади, громадських організацій, з 
відповідними структурою та повноваженнями; 

• організувати тісну співпрацю органів державної та місцевої влади, місцевого 
самоврядування з представниками виробництва органічної сільськогосподарської 
продукції, об’єднаннями гуртових покупців, переробними підприємствами, 
сільськогосподарськими  товаровиробниками та іншими громадськими організаціями, 
науковими, освітніми та  консультативними центрами з метою реалізації політики  
підтримки розвитку органічного сектора України. 
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5. ОРГАНІЧНІ СТАНДАРТИ: ОСНОВНІ ПРАВИЛА (ВИМОГИ) ДО ОРГАНІЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА 
Органічне сільськогосподарське виробництво та виробництво органічних продуктів 
харчування здійснюється згідно із певними правилами, які ще називають стандартами. 

Основні міжнародні стандарти  (правила) органічного виробництва: 

1 .Стандарти Європейського Союзу ( Постанова Ради (ЄЕС) № 2092/91 про органічне 
виробництво та інші рішення стосовно виробництва сільськогосподарської продукції та 
продуктів харчування);  

2 Міжнародні. Базові Міжнародні Стандарти органічного виробництва та 
переробки продукції, ухвалені IFOAM (Міжнародною Федерацією Руху за Органічне 
Сільське Господарство);  

3. Стандарти  Комісії з Кодекс Аліментаріус, прийняті спільно FAO (Організацією з 
продовольства та сільського господарства при ООН) і  ФАО/ВОЗ Комісії з Кодекс 
Аліментаріус WHO (Всесвітньою організацією з охорони здоров’я). 

 Обов'язкові державні стандарти Міжнародні стандарти визначають мінімальні 
вимоги до органічного агровиробництва, які спрямовані на встановлення системи 
стандартів для державних та приватних органів сертифікації. Тому, їх можна вважати 

стандартами для стандартів.  

Ці вимоги можуть використовуватись для створення національних  державних правил. 
Більшість національних стандартів (наприклад, у країнах ЄС, Японії, Аргентині, Індії, США) 
представлені у вигляді постанов, які є юридично пов'язаними. В Україні експертами завдяки 
підтримки Проекту БІСТРО-2003 Програми ТАСІС ЄС та Канадсько-української програми 
FARM  підготовлено проекти відповідних стандартів, які називаються "Правилами 
органічного виробництва та сертифікації", що охоплюють увесь процес виробництва, пе-
реробки, пакування продукції тощо. 

Місцеві стандарти, укладені на добровільних засадах. У деяких країнах, наприклад 
Німеччині, Швеції, Великобританії, окремі органи сертифікації запровадили власні стандарти, 
які нерідко є більш суворими, ніж загальноприйняті. Така процедура здійснюється у відповідь 
на особливі вимоги споживачів. Хоча вони не є обов'язковими, приватні органи сертифікації 
можуть бути більш вимогливими, ніж це передбачено законом. 

На даний час в Україні також розроблено приватні стандарти органічного 
сільськогосподарського виробництва та маркування сільськогосподарської продукції і 
продуктів харчування «БІОЛан». Стандарти розроблено робочою групою в складі 
спеціалістів швейцарсько-українського проекту «ЕкоФінЛан» та Асоціації «БІОЛан Україна» 
під керівництвом Василя Пиндуса. В основу їх покладено Базові Стандарти Міжнародної 
федерації органічного сільського господарства (IFOAM), Постанову Ради (ЕЕС) №2092/91 
стосовно органічного виробництва сільськогосподарських продуктів та вказівок на таке 
виробництво сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, а також Стандарти 
БІО СВІСС (Асоціації Швейцарських організацій виробників органічної продукції). 
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Згідно із проектом Закону України про органічне виробництво, правила органічного 
виробництва – нормативний документ, який регламентує технологічні процеси 
виробництва, переробки, маркування, зберігання, реалізації органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини рослинного і тваринного походження; 

       Проектом Закону також передбачається здійснювати державний нагляд за 
дотриманням виробниками правил органічного виробництва. З цією метою передбачається 
здійснювати державний нагляд за органами сертифікації – діяльність уповноваженого 
центрального органу  виконавчої  влади з питань аграрної політики щодо здійснення 
державного нагляду та контролю за іноземними, державними та приватними органами 
сертифікації з метою  дотримання ними правил проведення процесу сертифікації виробників, 
а також відповідних технічних  регламентів фізичними та юридичними особами, які 
здійснюють вирощування, виробництво, перероблення, маркування, перевезення, зберігання 
та реалізацію органічної продукції та сировини.  

Правила органічного виробництва базуються на основних принципах органічного 
сільськогосподарського виробництва, затверджених IFOAM (Міжнародною федерацією 
руху за органічне сільськогосподарське виробництво). Ці принципи також включені  до 

проекту Закону України про органічне виробництво.  
Основними з них є такі: 

• забезпечення збереження та відтворення родючості ґрунтів методами, які 
оптимізують біологічну активність ґрунтів, забезпечують збалансоване 
постачання поживних речовин для рослин, зберігаючи водночас земельні та 
інші природні ресурси, які використовуються при веденні органічного 
сільськогосподарського виробництва; 

• забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва шляхом 
повторного використання залишків рослин та відходів тваринництва, що є 
центральною ланкою стратегії удобрення;  

• підвищення саморегуляції та стійкості природних процесів для боротьби з 
бур’янами, шкідниками та хворобами через використання різноманітних 
взаємозалежних форм життя; а також селекції культур, сівозмін, сидератів, 
регулювання зрошування, обробітку ґрунту, використання біологічних 
препаратів тощо.  

• відмова від використання генетично модифікованих організмів чи продуктів та 
речовин, які походять з них;  

• запобігання забрудненню довкілля; 

• заборона використання пестицидів та агрохімікатів, отриманих шляхом 
хімічного синтезу; 

• гарантоване забезпечення всім сільськогосподарським тваринам умов 
утримання, що відповідним чином враховують основні аспекти їхнього 
природного поводження; 
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• забезпечення раціонального використання та належної охорони водних 
ресурсів; 

• розвиток цінних і сталих водних екосистем та всіх форм життя в них; 

• підтримка і розширення біологічних циклів у системі ведення господарства і 
переробки, включаючи мікроорганізми, земну флору і фауну, рослини та 
тварини; 

• збереження генетичного біорізноманіття виробничих систем та їхнього 
оточення, включаючи захист рослин, диких птахів і тварин; 

• гармонійна рівновага між рослинницькою і тваринницькою галузями  
виробництва. 

Органічна продукція сільськогосподарського, лісового чи водного походження може 
бути вироблена на будь-яких землях сільськогосподарського, лісового чи водного 
використання, де немає жодних обмежень щодо санітарних зон, на яких 
сільськогосподарська продукція (сировина) чи вироблені з них органічні продукти 
харчування не можуть бути вироблені через причини безпеки сільськогосподарської 
продукції.  

Усі сільськогосподарські товаровиробники, переробні підприємства та інші оператори 
органічного виробництва, незалежно від місця розташування, виду власності та 
організаційно-правових форм  мають бути поставлені в однакові умови. Не дозволяється 
жодних проявів дискримінації.  

Рішення про можливість переходу того чи іншого господарства на органічний метод 
господарювання приймають уповноважені органи сертифікації, які діють у суворій 
відповідності з правилами органічного виробництва та сертифікації.  

 За підтримки Програми ТАСІС ЄС (Проект Бістро-2003) та Канадсько-української 
програми FARM в рамках виконання проектів “Розвиток органічного агро виробництва 
в Україні” та за участі робочих груп, створених при Міністерстві аграрної політики України 
було підготовлено та обговорено проекти нормативних документів, що містять правила 
органічного виробництва рослинницької продукції, правила для виробників сертифікованої 
органічної тваринницької продукції, положення про порядок сертифікації органічного 
сільськогосподарського виробництва, а також порядок затвердження та здіснення 
державного нагляду за органами сертифікації органічного агровиробництва.  

 Проект державних нормативів (правил) органічного виробництва рослинницької 
продукції  (надалі Правила) надає опис вимог щодо виробництва, перевезення, зберігання 
органічної продукції. Продукти, які відповідають вимогам, висвітленим у цій збірці, можуть 
вважатися органічними продуктами та мати відповідне позначення (маркування), що 
свідчить про органічний спосіб їх виробництва.  

У правилах передбачені відповідні вимоги щодо охорони довкілля та дотримання 
відповідних рівнів забруднення: 
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• При веденні органічного виробництва потрібно з увагою ставитися до охорони довкілля 
та забезпечувати відповідну якість врожаю; 

• Органічні господарства не можуть функціонувати у зонах із забрудненим довкіллям, 
також не дозволяється спричиняти таке забруднення при веденні органічного 
виробнцтва. Тому органи сертифікації мають оцінювати умови, в яких перебуває 
довкілля та рівень забруднення. В разі, якщо існує загроза забруднення, орган 
сертифікації має провести відповідний аналіз грунтів, води та продуктів; 

• В разі, якщо господарства - виробники, знаходяться недалеко від джерела забруднення, 
орган сертифікації повинен оцінити рівень забруднення та підготувати певні заходи 
щодо зменшення його рівня; 

• В разі, якщо господарства - виробники знаходяться  поблизу територій, де 
використовуються хімічні речовини чи добрива (за вийнятком тих, що дозволені у 
Додатку 1 Збірки правил), необхідно обговорити можливі заходи щодо захисту від 
забруднення всіх сертифікованих територій та культур, що там знаходяться. Поля з 
органічним виробництвом повинні бути відокремлені від забруднених територій 
природними бар’єрами шляхом створення дренажу чи водного джерела, або 
залишенням незасіяних  розмежовуючих буферних смуг тощо;  

• Не дозволяється будь-який прямий чи непрямий контакт органічної 
сільськогосподарської продукції із матеріалами та речовинами, використання яких 
заборонено в органічному виробництві та харчовій промисловості. У разі, якщо існують 
сумніви стосовно осаду чи небезпечних речовин, орган сертифікації повинен провести 
відповідний аналіз; 

• У господарствах, що виробляють органічну продукцію, необхідно уникати знищення 
органічних речовин шляхом спалювання (наприклад, соломи); 

•  У господарствах, що займаються виробництвом органічної продукції, вміст важких 
металів у засобах, що використовуються для поліпшення грунтів та добривах не може 
перевищувати рівень, дозволений вимогами законодавства України; 

• Дозволяється використовувати поліетиленову, поліпропіленову та інші тонкі плівки, в 
якості захисного покриття чи для інших цілей. Використану плівку необхідно вилучити 
з грунтів, забороняється знищувати матеріали вищезазначеного типу шляхом 
спалювання; 

• Поголів’я худоби в органічних господарствах встановлюється відповідно до площі 
земельних угідь, з метою запобігання деградації грунту, забруднення поверхневих чи 
підземних вод. Частка азоту у добривах не може перевищувати 170 кг/га. 
сільськогосподарських угідь на рік; 

• Орган сертифікації може анулювати сертифікат виробника органічної продукції, у 
випадку, якщо у водах чи грунтах господарства виявлена частка залишкових чи 
небезпечних речовин більша за ту, яка є дозволеною згідно із законодавством України.  
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5.1. Правила вирощування сільськогосподарських культур 
Рослинництво є основою для господарств, що займаються органічним виробництвом. 
Воно також може бути прямо пов’язано чи використовуватися у тваринництві, 
бджільництві, грибництві тощо. 

• Продукція, вирощена шляхом органічнічного рослинництва, має бути основою 
для виготовлення органічних продуктів харчування високої якості, мати високу 
поживну цінність та бути безпечною; 

• Органічний метод виробництва є новою системою, яка знаходиться на 
перехідному етапі свого розвитку. Тривалість цього періоду обумовлена 
даними правилами, впродовж якого господарства переходять від традиційної 
форми виробництва до органічної; 

• Перехід до органічної системи виробництва може відбуватися у цілому 
господарстві, або ж охоплювати лише його частину. Протягом перехідного 
періоду сфера органічного виробництва  господарства може поступово 
розширюватися. 

• Вимоги,  що діють протягом перехідного періоду наступні:  

 Період переходу до системи органічного агровиробництва однорічних культур 
передбачає два роки вирощування за органічними правилами перед посівом, для багаторічних 
культур (за вийнятком луків, пасовищ та багаторічних трав) цей період складає три роки 
ведення органічного сільського господарства перед тим, як перший врожай буде вважатися 
органічно виробленим; 

 Для луків, пасовищ та багаторічних трав перехідний період становить два 
роки, виключаючи винятки, пов’язані із тваринництвом; 

 Беручи до уваги попередні методи ведення сільського господарства та умови 
навколишнього середовища, орган сертифікації може продовжити чи скоротити термін 
конверсії. Найкоротший перехідний період становить один рік. Дотримання вимог, 
наведених у цих Правилах є обов’язковою умовою протягом перехідного періоду.  

• У випадку, якщо лише частина господарства переходить до системи 
органічного агровиробництва, необхідно:  

 Природним чи штучним шляхом відділити дану територію від решти 
господарства, де можуть використовуватися хімічні речовини, чітко визначити це на плані 
господарства;  

 Дана частина господарства має перевірятися, як господарство, що 
займається виробництвом органічної продукції;  

 Частина господарства, де здійснюється виробництво традиційної 
сільськогосподарської продукції, має перевірятися на предмет ведення паралельного 
вирощування продукції. 
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• Для частини господарства, у якій здійснюється органічне виробництво має бути 
організоване ведення окремого бухгалтерського обліку; 

• Виробництво має здійснюватися  у зоні, призначеній для відповідної діяльності, де 
наявні земельні ділянки, пасовища, загони на відкритому повітрі, приміщення для 
худоби, а також де існують відповідні умови зберігання врожаю, насіння культур, 
продуктів тваринництва, сировини;  

• Фінасові ресурси частини господарства, де займаються органічним виробництвом 
повинні бути відокремлені від ресурсів тієї частини господарства, яка не займається 
виробництвом органічної продукції;  

• У випадку, якщо одне і те ж саме обладнання використовується господарствами, одне 
з яких веде органічний спосіб виробництва, а інше – традиційний, обладнання 
необхідно ретельно очищати перед його застосуванням при виробництві органічної 
продукції; 

• Продукцію, яка вирощується на землях господарства, призначених для органічного 
виробництва, слід чітко відрізняти (за типом, виглядом, кольором тощо) від продукції, 
яка виробляється на решті території даного господарства.  

Однак, виробники можуть не дотримуватися вимог, наведених у останньому реченні 
попереднього підпункту при вирощуванні багаторічних культур (фруктові дерева, 

виноград, хміль), за наступних умов: 

 Виробництво є частиною плану переходу, згідно з яким виробник вживає усі 
необхідні заходи і в якому зазначається, що переведення останньої ділянки землі, 
призначеної для органічного виробництва, буде проведено у найкоротший термін, який не 
може перевищувати п’ять років;  

 Були проведені відповідні заходи для забезпечення постійного відокремлення 
зберігання продукції, отриманої з кожної частини господарства;  

 Орган сертифікації має бути поінформований про врожайність кожної 
культури заздалегідь, щонайменше за 48 годин;  

 Одразу ж після завершення збирання врожаю, виробник повідомляє органу 
сертифікації чи іншому уповноваженому органу точну кількість зібраної продукції, а 
також характерні її риси (такі, як якість, колір, середня вага тощо) та підтверджує, що 
були забезпечені необхідні заходи щодо відділення органічної продукції від традиційної;  

 План переходу та заходи, наведені у пунктах 4.9.1. та 4.9.3. загальних 
положень були затверджені органом сертифікації. Затвердження плану та відповідних 
заходів має проводитися кожного року, після початку впровадження плану.  

5.2. Вимоги щодо підбору сільськогосподарських культур 
• При паралельному виробництві продукції (коли на одній частині угідь 
господарства вирощуюють культури згідно із традиційними методами, а на іншій згідно 
із вимогами органічного виробництва) на сертифікованій та звичайній частині 
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господарства, необхідно вирощувати різні види культур (які мають різні зовнішні 
характеристики.  
• Необхідно надавати перевагу місцевим видам та сортам; 
•        Насіння та саджанці повинні бути отриманими з господарств із органічною 

системою виробництва; 
• При паралельному виробництві продукції,  на сертифікованій та звичайній частині 

господарства, необхідно вирощувати різні види культур (які мають різні зовнішні 
характеристики). 

5.3. Вимоги щодо насіння та вегетативних органів, що  використовуються 
що розмноження 

• Насіння, вегетативні органи та саджанці мають вирощуватися у господарствах з 
органічною системою виробництва; 

• Насіння, отримане у звичайних господарствах, може оброблятися винятково 
препаратами та засобами, передбаченими у Додатку 1 Правил. Для отримання 
дозволу на застосування інших заходів  необхідно подати запит до відповідного 
уповноваженого органу сертифікації; 

• Насіння, вегетативні частини рослин, що використовуються для розмноження та 
саджанці вважаються органічними, якщо:  

 Насіння не повинно бути генетично зміненим, являти собою генетично 
модифіковані організми;  

 також не можна використовувати насіння, вирощене із   застосуванням 
генетично модифікованих організмів чи будь-яких продуктів або речовин, отриманих з них; 

• Насіння однорічних культур вважається органічним лише у тому випадку, якщо  
попередня  репродукція вирощена в органічній системі виробництва протягом не 
менше одного року; 

• В якості органічного садівного матеріалу потрібно використовувати вегетативні 
частини рослин (саджанці, бруньки, пагони, розсаду тощо), які вирощувалися в 
умовах органічного господарства протягом не менше двох років. 

5.4. Вимоги щодо сівозміни 
• Чергування культур повинно позитивно впливати на родючість грунтів, 

підтримувати необхідний баланс поживних речовин, зменшувати рівень 
забур’яненості посівів, запобігати поширенню захворювань та паразитів, а також 
захищати грунт від ерозії. У господарствах із органічною системою виробництва 
слід суворо дотримуватися  спеціальної схеми чергування культур; 

• До складу сівозміни необхідно включити бобові культури, вирощування яких 
підвищує рівень вмісту азоту та біологічну активність грунтів і сприяє 
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надходженню поживних речовин з більш глибоких шарів грунту. Бобові культури 
повинні переважати  також на культурному пасовищі; 

• У випадку нестачі органічних добрив, до сівозміни необхідно включити сидерати 
для отримання та заробки в грунт зелених добрив; 

• Необхідно слідкувати за часткою азоту, фосфору, калію та гумусу, що міститься у 
грунтах і відповідно до цього підбирати  культури, для включення їх до складу 
сівозміни. 

5.5. Вимоги щодо удобрення 

• Система органічного агровиробництва повинна бути заснована на забезпеченні 
замкнутого циклу обміну поживних речовин рослин, який повинен підтримувати 
чи підвищувати родючість та біологічну активність грунтів, по-перше, шляхом: 

 Вирощування бобових культур, сидератів на зелене добриво чи культур з 
глибоко проникаючими коренями повинно здійснюватись у багаторічній сівозміні; 

 Внесення органічних добрив тваринного походження, отриманих з 
господарств, що займаються органічним тваринництвом, має здійснюватися згідно із 
дотриманням відповідних вимог та обмежень; 

 Застосування інших органічних матеріалів, отриманих шляхом компостування 
чи без нього, які можуть бути добривами дозволяється лише у тому випадку, якщо вони є 
виробленими у процесі виробництва, що здійснювалося згідно із вимогами до органічного 
агровиробництва; 

• У випадку, якщо кількість добрив, накопичених у господарстві із органічною 
системою виробництва є недостатньою, для удобрення та поліпшення родючості 
грунтів можна використовувати органічні та мінеральні речовини, наведені у 
Додатку 1. Використання синтетичних мінеральних добрив або чілійської селітри 
є забороненим. Дозволяється застосовувати мінеральні добрива природного 
походження. У випадку прямої загрози для сільськогосподарських культур, інші 
речовини можна використовувати лише з дозволу органу сертифікації; 

• Система удобрення має бути чітко розроблена  згідно до потреб рослин та у 
відповідності із забезпеченістю грунтів поживними елементами; 

• Необхідно забезпечити оптимальну реакцію середовища та кислотності грунтів та 
використовувати природні вапнякові речовини  для їх хімічної меліорації; 

• Згідно із Додатком 1 Правил в якості органічних добрив можуть бути 
використані мікробіологічні, рослинні та мінеральні суміші природного 
походження; 

• Приготування добрива, його накопичення та використання має проходити в такий 
спосіб, щоб найменша  частка поживних речовин не була втрачена, а довкілля не 
повинно зазнавати забруднення; 
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• Необхідно здійснювати відповідну активізацію компостів, щоб вони відповідали 
добривам підготовленим на основі компостування рослинних матеріалів чи  
мікроорганізмів, які не є генетично модифікованими. Також можна 
використовувати так звані „біодинамічні суміші”, виготовлені із кам’яного 
борошна, гною чи рослинних субстратів. Відповідні препарати з мікроорганізмів, 
які не є генетичне зміненими, можуть використовуватися для покращення 
загального стану грунтів чи підвищення доступності поживних речовин у грунтах 
чи у культурах, у тих випадках, коли це було визначено та дозволено 
уповноваженим органом сертифікації. 

• У господарствах забороняється знищення сухої трави, очерету та стерні шляхом 
спалювання; 

• Вміст важких металів у речовинах, призначених для підвищення якості та 
удобрення грунтів, не може перевищувати норм, дозволених законодавством 
України. 

5.6. Вимоги щодо заходів боротьби із паразитами, захворюваннями та  
бур’янами у органічних господарствах 

Боротьба із паразитами, захворюваннями та  бур’янами 
у господарствах з органічною системою виробництва  

має здіснюватися наступними методами: 
• Підбором відповідних видів культур та сортів; 

• Впровадженням необхідної сівозміни та використанням агротехнічних засобів; 

• Використанням механічного способу обробітку грунту; 

• Захистом та підтримкою розвитку природних живих організмів, які протидіють 
паразитам, шляхом створення сприятливих умов для їх існування (наприклад, 
створення огорожі, гнізд, звільнення хижаків); 

• Використанням частин рослин чи відварів, виготовлених з органічних рослин 
фітонцидної дії (цибулі, часнику, кульбаби, помідорів тощо). Використання цих 
продуктів не може зашкодити екосистемі чи якості органічних 
сільськогосподарських продуктів; 

• Застосуванням полум’яних культиваторів та інших подібних знарядь. 

• Використання синтетичних гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів та інших 
пестицидів чи синтетичних регуляторів росту, фарбників, генетично 
модифікованих організмів чи похідних від них речовин є забороненим. 

• У разі загрози сільськогосподарським рослинам, дозволяється використовувати 
лише ті засоби захисту рослин, які зазначені у Додатку 1. Інші речовини можуть 
використовуватися лише з дозволу органу сертифікації. 
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5.7. Вимоги до перевезення продукції, виробленої органічним шляхом 
• Транспортні засоби та контейнери, що використовуються для перевезення 

органічної продукції мають бути чистими, правильно облаштованими та мати 
відповідну конструкцію, з метою запобігання забруднення продуктів харчування. 
Транспортні засоби мають бути відповідно почищеними та продезінфекованими. 

• Перед перевезенням органічної продукції, транспортні засоби та контейнери 
мають бути вичищені, особливо в тих випадках, коли той самий транспортний 
засіб (контейнер) використовується для первезення звичайних продуктів. 

• Органічні та звичайні продукти не можуть перевозитися разом, за винятком 
випадків, коли органічні продукти є запакованими та містять етикетку. 

5.8. Вимоги щодо зберігання органічної продукції 

• Рекомендується зберігати органічну продукцію у окремих приміщеннях. У тому 
випадку, якщо органічні продукти зберігають в одному приміщенні із звичайною 
продукцією, місце зберігання органічної продукції повинно бути відокремлено та 
визначено. 

• Інші матеріали не можуть зберігатися в одному приміщенні із органічними 
продуктами, за винятком тих, що є дозволеними в органічному виробництві. 

• Приміщення для зберігання, контейнери та засоби для пакування звичайних 
продуктів мають бути очищеними відповідно до гігієнічних вимог. 

• Органічні продукти можна зберігати при кімнатній температурі чи особливих 
умовах (якщо це передбачено технологією). Продукти можуть: бути 
охолодженими чи замороженими; зберігатися у льоді, виробленому з замороженої 
води, що відповідає вимогам гігієнічних норм України; зберігатися у відповідних 
умовах довкілля (CO2, O2, N2). Для  прискорення дозрівання плодів та овочів 
дозволяється використовувати газ етилен. 

5.9. Вимоги щодо маркування 

• Продукти можуть містити позначку із вказівкою щодо їх сертифікації як 
вироблених згідно із органічними стандартами, якщо вони вироблені згідно до 
вимог, зазначених у цих Правилах та сертифіковані згідно до державної системи 
сертифікації органічного виробництва.  Логотип органічних продуктів повинен 
вказувати на назву та номер органу сертифікації. 

• На органічному продукті має бути вказано метод органічного виробництва та 
наступні посилання: 

 Позначення „органічно вироблений продукт”, яке використовується для 
маркування органічних продуктів (Логотип  “Органічний  продукт”). 
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 Позначення „продукт виготовлений при перехідному періоді до органічного 
виробництва” використовується для маркування продуктів рослинництва перехідного 
періоду, за винятком продуктів, вироблених впродовж першого року перехідного періоду 
(Логотип “продукт перехідного періоду до органічного виробництва”). 

• Маркування сертифікованих продуктів повинне включати наступну інформацію: 
назва виробника, адреса, сертифікаційний номер та назву чи номер органу 
сертифікації, яким був виданий сертифікат. 

• Зразки маркування продуктів мають бути затверджені органом сертифікації. 

• Маркування продуктів органічного агровиробництва повинно відповідати 
Правилам та іншим законодавчим актам України. 

5.10. Правила поводження з органічними продуктами 
• Поводження з продуктами виробленими органічним шляхом визначене Правилами 

та нормативними актами України. Компанії з гуртової та роздрібної торгівлі, що 
продають нерозфасовані органічні продукти, мають бути сертифікованими 
відповідним уповноваженим органом сертифікації. Компанії, які здійснюють 
продаж нерозфасованих органічних та звичайних продуктів, мають переконатися, 
що ці продукти не можуть змішатися. Це, наприклад, може бути здійснено шляхом 
створення окремих приміщень для зберігання, використання маркування одиниць 
товару тощо). 

• Сертифіковані підприємства мають право продавати нерозфасовані продукти та/чи 
виробляти, пакувати та здійснювати маркування самостійно. Несертифіковані 
компанії мають право продавати лише розфасовані продукти.  

• Виробник органічної продукції може постачати продукцію до несертифікованої 
компанії лише у розфасованому вигляді, у закритих упаковках, що містять 
маркування згідно до вимог даних Правил. 

• Працівники сертифікованих компаній повинні поширювати інформацію серед 
споживачів стосовно органічної продукції та її маркування.   
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6. СЕРТИФІКАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  

6.1. Етапи сертифікації та стандарти згідно з якими вона проводиться  
Сертифікація виробників органічної продукції – це процедура підтвердження 

відповідності внаслідок якої незалежно від виробника (переробника, трейдера) та 
споживача організація засвідчує в письмовому вигляді, що продукція відповідає 

встановленим правилам виробництва. 

Система сертифікації органічної продукції відрізняється від систем сертифікації 
якості іншої продукції, оскільки в даному випадку спеціальний аналіз продуктів не 
застосовується при визначенні походження продуктів, однак, оцінюють спосіб та весь 
процес виробництва, починаючи від умов довкілля, підготовки ґрунту до постачання 
продукції споживачам.  

Тобто система сертифікації охоплює весь ланцюг просування 
органічних продуктів від виробника до споживача (від поля до 
столу) включаючи контроль процесу виробництва продукції на 
полі, її первинну обробку, пакування, сортування, доочистку, миття 
тощо, а також процес переробки органічної сировини та 
виготовлення готових харчових продуктів, транспортування, 
зберігання та продаж продукції. 

Сертифікація є для споживачів гарантією того, що продукція 
була вироблена згідно до затверджених стандартів органічного 
виробництва. Однак, це не дає жодної гарантії про те, що така 
продукція, наприклад, не містить залишків пестицидів чи 
мінеральних добрив і що при виробництві були збережені всі 
харчові цінності та інші корисні якості продукції. З огляду на це 
слід дотримуватись загальних вимог щодо безпеки виробництва 
будь-якої сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, 
які діють і в умовах органічного виробництва.   

Сертифікація передбачає щорічну інспекцію та 
проходження сертифікаційної процедури кожного року. Кожен 
річний цикл виробництва галузі рослинництва перебуває під 
постійним наглядом сертифікаційної компанії і сертифікат 
видається на певний об’єм продукції, що вирощений в господарстві 
органічним методом. В сертифікаті чітко зазначається перелік культур, що вироблені, і 
можуть бути продані як органічні.  

 Для того, щоб засвідчити що компанія дійсно займається виробництвом чи 
переробкою органічної продукції, вона повинна пройти інспекцію в основу якої покладено 
аналіз інформації та записів, а також відслідковування основних етапів технологічного 
процесу органічного виробництва на практиці. Звичайно це передбачає огляд полів та 
виробничих приміщень, техніки та інших засобів виробництва, приміщень де зберігається 
продукція.  
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Для того щоб винести рішення щодо відповідності вимогам, які висуваються до 
органічного виробництва, сертифікаційний орган має мати якомога більш детальну 
інформацію про господарство та технологічний процес виробництва.  

Виділяють наступні важливі блоки інформації при сертифікації продукції 
рослинництва: 

• Загальна інформація про сільськогосподарське підприємство: 

 Організаційно-правова форма; 

 Виробнича спеціалізація;  

 Розмір господарства; 

 Перелік культур та площа;  

 Можливий рівень фонового забруднення території, якщо поряд знаходиться 
джерело такого забруднення. 

• Інформація про технологічні особливості виробництва продукції 
рослинництва:  

 Історія полів (короткий опис попередньої діяльності на протязі останніх 
трьох років); 

 Опис сівозміни (чергування культур в просторі та часі); 

 Наявність буферних зон (для запобігання забруднення з сусідніх полів, 
виробництво на яких ведеться за традиційними технологіями); 

 Способи обробітку ґрунту; 

 Походження та якість посівного матеріалу, що використовується в процесі 
виробництва; 

 Методи боротьби з бур’янами , шкідниками та захворюваннями, 

 Методи удобрення ґрунту; 

 Характеристика основних засобів виробництва, які задіяні в технологічному 
процесі від посіву до збирання; 

 Характеристика складських приміщень для зберіганя засобів виробництва та 
врожаю. Можливості зберігання врожаю.  

• Інформація щодо пакування, зберігання, реалізації органічної продукції, а 
також методів, які застосовуються на етапі від виробництва до реалізації кінцевому 
споживачу; 

• Інформація про систему ведення документообігу в процесі виробництва 
органічної рослинницької продукції. 
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Особлива увага приділяється детальному документообігу та обліку. 
Товаровиробник повинен бути готовим показати весь процес виробництва 

на практиці в польових умовах під час інспекції  
та підтвердити його документально через: 

• записи польових щоденників;  

• бухгалтерські книги, щодо руху засобів виробництва (накладні та специфікація 
на насіння, добрива, засоби захисту рослин тощо);  

• складські книги та відповідні накладні, які відображають рух продукції з поля 
до сховища і  кінцевого споживача. 

Як правило, інспекція починається з документального огляду загального стану 
господарства – спеціалізація, розмір тощо. Звичайно Сертифікаційний орган та 
уповноважений орган державної влади зберігають за собою право протягом року проводити 
перевірки органічних операторів. 

Стандарти згідно яких здійснюється сертифікація. 

В Україні найбільш поширені послуги з сертифікації органічного виробництва за 
такими стандартами: 

Біолан - Україна            
Українські стандарти органічного сільськогосподарського 
виробництва та маркування сільськогосподарської продукції і 
продуктів харчування;  
 

 
 EU: Regulation (EEC) N° 2092/91 
Постанова ЄС № 2092/91 від 24 червня 1991р про органічне 
виробництво і відповідні правила маркування с/г і харчових продуктів; 

 
 

JAS: Japanese Organic System 
Закон Японії ЯАС (Закон щодо Стандартизації і Правильного 
Маркування Сільськогосподарських і Лісових Продуктів, Закон 
№ 175) з відповідними вказівками щодо органічного виробництва;  

 
NOP: US National Organic Program 
Американські Стандарти НОП США (Мін. с/г США, с/г Марк. 
Служба 7 CFR частина 205, Національна Органічна Програма) і 
пов'язані вказівки з органічного виробництва; 

 
BioSuisse  
Стандарти Біо Свісс. - Асоціації Швейцарських організацій виробників 
органічної продукції.  



Органічне агровиробництво: нові ринкові можливості 
 та виклики для виробників зерна в Україні  

 

© Проект «Якість зерна та система кредитування сільського господарства України – фаза ІІ» 31
 

6.2. Сертифікаційні органи та вартість сертифікації 

Існуючі органічні господарства, які займаються експортом, інспектуються переважно 

іноземними сертифікаційними органами, які працюють в Україні (наприклад, Контрол 

Юніон Україна, представництво Голландської сертифікаційної компанії Skal International, 

Biokontroll Hungaria Kht., Угорщина, BIOS S.r.l., Італія, Biolande.V., Німеччина) та інші. 

Процедура сертифікації здійснюється відповідно до стандартів ринку експорту, головним 

чином згідно Резолюції ЄС 2092/91.  

В рамках Швейцарсько-Українського проекту з розвитку ринку органічної продукції, 

політичного діалогу та створення українського органу сертифікації, з 2007 року розпочав 

діяльність ТОВ “Органік стандарт“, який здійснює сертифікацію за приватними стандартами 

Міжнародної Асоціації учасників органічного виробництва "БІОЛан-Україна", а також за 

існуючими міжнародними стандартами – Швейцарії, ЄС, США, Японії у відповідності із 

потребою та намірами виробника щодо ринку збуту органічної продукції. На даний час ТОВ 

“Органік стандарт“ здійснює сертифікацію в партнерстві із Швейцарським сертифікаційним 

органом IMO Control і має намір почати діяльність із органічної сертифікації також компанія 

SGS –Ukraine, яка є представництвом Швейцарської компанії SGS, що вже працює у 

Російській Федерації. В Одеській області діють також органи сертифікації з Румунії та 

Республіки Молдова.        
На даний час в Україні діють декілька органів сертифікації, 
які здійснюють контроль за виробництвом органічної продукції 

ТОВ «ОРГАНІК СТАНДАРТ» 
м. Бровари, пр. Незалежності, 16 
Тел.: +38 (044) 2275313 
E-mail: organicstandart@ukr.net 
Website: www.organicst.com.ua  

ТОВ  "КОНТРОЛ ЮHIOH УКРАЇНА" 
Київ, Печерський узвіз, 3, оф. 604  
Тел.: +38 (044) 2354661  
E-mail: ukraine@conlrolunion.com 

«БІОКОНТРОЛЬ» (BIOKONTROLL) 
H-1027 Budapest, Margit krt. 1. III/16-17. 
Tel./Fax: (1) 336-1122 FAX (1) 315-1123  
E-mail: info@biokontroll.hu  

BALKAN BIOSERT LTD. 
13, Hristo G. Danov Str., Plovdiv 4000 
Tel./Fax: (359-32) 625 818 
E-mail: kuncho@mail.bg 

LACON GmbH 
Linzerstrasse 2 
A-4150 Rohrbach 
Tel: +43 7289 4097 7 
Fax: +43 72829 40977 -4 
E-mail:lacon@lacon-institut.at 
Website: www.lacon-institut.at 

BIOEKSPERT Ltd 
ul. Boya-Zelenskiego 6 flat 34 
00-621 Warszawa 
Tel./Fax: +48 (0)22 825 22 31 
E-mail: bioekspert@plo.pl 
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ECOCERT ESE SRL 
Strada Viitorului, nr. 112, ap. 1, sector 2 
020616, Oras Bucuresti 
Tel /Fax: +40 2106835 
E-mail: office.romania@ecocert.com 

 

 
Кожна з компаній має свій підхід до оплати за сертифікаційні послуги. Як 

правило, оплата базується на розрахунку погодинного об’єму робіт, які потрібно 
здійснити для інспекції та сертифікації конкретного господарства. Застосовується 
також метод оплати коли загальна вартість розраховується в залежності від базової 
ціни за сертифікацію господарства плюс додаткова оплата (за гектар, чи голову ВРХ). 
Або ж базової ціни плюс відшкодування витрат на відрядження до господарства. 

Загальний розмір оплати залежить від розміру господарства, його 
спеціалізації, продукції яка виробляється.  

Виходячи з узагальнених середніх даних розмір погодинної оплати складає 60-70 
Євро за годину інспекційних та сертифікаційних робіт. Базова ціна для товаровиробників, 
що сертифікуються згідно стандартів ЄС починається від 300 Є.  

Знову ж таки з практичної точки зору, припустима ціна для крупнотоварного 
виробництва та фермерського господарства є різною.  

Якщо для підприємства площею 1000 га. вона починається від 600-700 Є то для 
фермерського господарства площею 100 га. може становити 300-400 Є. Проте в кожному 
конкретному випадку ціна вираховується індивідуально. 

Слід також зауважити, що як зазначалось вище – сертифікація відбувається 
щорічно, а відповідно і оплата послуг сертифікаційної компанії. 

Звичайно для українських сільськогосподарських товаровиробників це є досить 
відчутним фінансовим навантаженням. На відміну від країн Європейського союзу де існує 
чітка система компенсацій, як за органічне виробництво так і часткове відшкодування 
вартості сертифікації в Україні ще не існує механізму на державному рівні по стимулюванню 
виробників органічної продукції. 
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7. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ 
ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ   

7.1. Економічна ефективність органічних господарств у 2006 році 
Порівняльний аналіз господарської діяльності органічних виробників 

сільськогосподарської продукції здійснено учасниками робочої групи Швейцарсько-
українського проекту «ЕкоФінЛан». З цією метою проводились дослідження та 
аналізувалися економічні показники в 16 господарствах, що перейшли на органічний метод. 
З етичних причин назви господарств та їх адреси не вказано. 

Економічну ефективність діяльності органічних фермерських господарств 
досліджували  на прикладі вирощування сільськогосподарських культур традиційних для 
даного регіону - озимої пшениці та ярого ячменю. Крім розрахунку основних економічних 
показників економічної ефективності вирощування цих культур було проведено порівняння з 
такими ж показниками в традиційних господарствах. Для об’єктивності порівняння 
проводилось з розрахунку в середньому на одне господарство.  

Озима пшениця  

В середньому на одне фермерське господарство площа посіву становила 26,18 
га., урожайність 19,1 ц. при цьому валовий збір станови 77,4 т.  

Середня ціна реалізації одного центнера озимої пшениці - 30,75 грн., отже валове 
виробництво оцінене в 32195 грн.  

Загальна сума виробничих витрат дорівнювала 7318,75 грн., а з розрахунку на  
1 га. посіву і 1 ц. озимої пшениці вони становили відповідно 279,61 та 9,46 грн.  

Сума отриманого валового прибутку в цілому склала 24876,73 грн., а на одиницю 
площі і продукції відповідно 950,40 та 32,16 грн.  

У деяких господарствах досягнуто ще кращих економічних показників: 
урожайність становила 29,5 та 32,2 ц /га., а прибуток 1059,32 і 1056,94 грн/га.    

Порівняння діяльності органічних та традиційних господарств показало наступне.   

Вища урожайність досягнута в традиційних господарствах 29,7 ц. за рахунок 
внесення мінеральних добрив і це ж призвело до більших витрат на 1 га. та 1 ц. у 
традиційних господарствах (359,3 грн.; 12,3 грн.).  
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Прибуток на 1 га/ц. озимої пшениці вищі в  
органічних господарствах відповідно на 9,4% та 8,3 %. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Органічне агровиробництво: нові ринкові можливості 
 та виклики для виробників зерна в Україні  

 

© Проект «Якість зерна та система кредитування сільського господарства України – фаза ІІ» 35
 

Прибуток на 1 га озимої пшениці у 2006 
році, грн
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Ефективність вирощування озимої пшениці у 2006 році 

 
Показники Органічне Традиційне Відхилення у % 

Урожайність, ц/га. 19,10 29,7 -10,6 64,3 
Витрати на 1 га. 279,61 359,3 -79,69 77,8 
Витрати на 1 ц. 9,46 12,3 -2,84 76,9 
Прибуток на 1 га/грн. 950,40 869,1 81,3 109,4 

Прибуток на 1 ц/грн. 32,16 29,7 2,46 108,3 

Ярий ячмінь 

Валовий збір у 2006 році становив 224,93 ц. при середній площі посіву даної 
культури 7,73 га. та урожайності 29,03 ц. 

Валова продукція склала 11114 грн. при середній ціні 44,33 грн. за 1 центнер. З 
урахуванням виробничих витрат – 1483,33 грн. валовий прибуток дорівнює 9630,67 грн., а на 
1 га і 1 ц відповідно 1245,34 та 42,82 грн. 

Виробничі витрати на 1 га. посіву та на 1 ц. продукції становлять 191,81 і 6,59 
грн. Найвища економічна ефективність вирощування ярого ячменю була досягнута в 
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господарстві 3. Урожайність в ньому склала 37,5 ц., прибуток на 1 га. 2107,5 грн. 
Можливо це є наслідком внесення органічних добрив. 

Порівняння показників економічної ефективності вирощування ярого ячменю в 
органічних та традиційних господарствах вказує наступне. По всіх розрахованих показниках 
бачимо, що найвищі результати досягнуті при вирощування даної культури в фермерських 
органічних господарствах. 

Урожайність більша на 11,23%, витрати на 1 га. та 1 ц. менші відповідно на 
36,7% та 44,39%, а прибуток на 1 га. і 1 ц. вищий на 86,29% та 64,06%. 

 
Економічна ефективність вирощування ярого ячменю у 2006 році 

 

Показники Органічне Традиційне Відхилення У % 

Урожайність, ц/га. 29,03 26,10 2,93 111,23 

Витрати на 1 га. 191,81 303,0 -111,19 63,3 
Витрати на 1 ц. 6,59 11,85 -5,26 55,61 

Прибуток на 1 га/грн.      1245,34 668,5 576,84 186,29 

Прибуток на 1 ц/грн. 42,82 26,1 16,72 164,06 

 
Таким чином  органічне агровиробництво, якщо воно належним чином 

організоване, складає гідну конкуренцію з традиційними фермами у фінансовому плані. 
У деяких випадках, прибутковість на органічних фермах вища завдяки меншим 

витратам на виробництво і додаткову вартість завдяки органічним надбавкам на ціну. 
 

7.2. Зміна вартості виробництва 

Витрати на виробництво змінюються залежно від культури, регіону і його клімату. 
Загалом, витрати на виробництво на органічній фермі нижчі в порівнянні з традиційною, 
особливо коли йдеться про зернові. 

Тривалі випробування у Швейцарії продемонстрували, що органічне агровиробництво 
надзвичайно ефективне.  

Через 21 рік, витрати на виробництво в органічних і традиційних системах 
агровиробництва були наступними: 

• витрати на підтримання родючості: на 50% нижче в органічному; 

• витрати на боротьбу з хворобами: на 97% нижче в органічному; 

• використання енергії: на 50% нижче в органічному (до них відносяться на 
добрива і пестициди).  

Під час досліджень використовували однакову сівозміну для органічних і традиційних 
ділянок. В обох випадках цілий рік використовували суміш трави/конюшини для підтримки 
родючості ґрунту; картопля і озима пшениця були головними товарними культурами. 
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7.3. Зміна прибутку  

Ефективне ведення сільськогосподарського бізнесу можливе лише за умови 
застосування добре організованих та економічно обґрунтованих методів з застосуванням 
прогресивних технологій. Критерієм його діяльності виступає насамперед отримання 
максимального прибутку, через збільшення об’ємів виробництва, або ж зниження 
собівартості виробництва, енерго та ресурсозбереження.  

Відповідно до існуючого досвіду  переваги органічного виробництва слід розглядати в 
таких напрямках: 

1. Додана вартість внаслідок можливості продажу продукції за ціною вищою від 
традиційної (ціни на зерно, залежно від якості і попиту є від 50% до 200% вищими за ціни 
традиційного виробництва. Ціни на фрукти та овочі від 20% до 100%); 

2. Зменшення витрат на засоби виробництва (виключення із технологічної схеми 
пестицидів та мінеральних добрив). 

Узагальнюючи практичний фермерський досвід впровадження органічного 
землеробства в країнах Західної Європи, Америки та Канади  

слід звернути увагу на наступні фактори. 
Врожаї протягом перехідного періоду спочатку знижуються, а згодом знову 

підвищуються, оскільки покращується родючість ґрунту. На це піде в середньому від трьох 
до п'яти років. Цей період можна скоротити, якщо почати впроваджувати заходи підвищення 
родючості ґрунту заздалегідь. Наприклад, якщо бобові та сидеральні культури 
застосовуються перед входом у фазу трансформації, врожаї перехідного періоду, можуть 
бути чудовими. На врожаї під час переходу також впливають управлінські рішення, такі, як 
ретельне дотримання агротехнічних прийомів - строки  посіву, вибір культур та їх різновиду, 
впровадження природних методів контролю за бур'янами, хворобами та шкідниками.  

Прибутки, що зумовлені рівнем врожайності на органічних фермах різняться в 
порівнянні з традиційними, тому що доступність поживних речовин більше залежить від 
екологічних та біологічних процесів. Наприклад погодні умови впливають як на рівень 
біологічних процесів в ґрунті, так і на трансформацію зелених добрив. 

Канадське Статистичне дослідження органічного виробництва (Квітень, 2005) 
виявило, що істотну роль в формуванні кінцевих результатах прибутковості господарювання 
відіграє додана вартість (G.Smith, W.Groenen, 2000). Так, навіть за нижчого врожаю валовий 
прибуток на акр був вищий для більшості культур, що культивуються в господарстві.  
 

Наприклад: 
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■ Органічна морква дала урожай на 21,450 фунтів з акру з валовим прибутком 
$6,750 на акр, тоді як не органічна морква мала врожайність 24,800 фунтів на акр з 
валовим прибутком $2,850 на акр. 

■ Органічні помідори мали врожайність 9,400 фунтів на акр з валовим прибутком 
$6,050 на акр, тоді як не органічні помідори мали врожайність 12,300 фунтів на акр з 
валовим прибутком $4,100 на акр. 

У дослідженні порівнювались врожаї, які продавалися на фермерських ринках. 
Витрати на виробництво не аналізувалися і чистий прибуток невідомий.5 

 

 Ці порівняльні матеріали взяті з посібника для ведення органічного виробництва, 
виданого в Канаді у 2000 році “Organic Farming on the Prairies“, люб’язно наданого експертом 
Канадсько-української програми FARM пані Деббі Міллер. Цей посібник також міститься на 
Веб-сайті органічної директорії провінції Саскатчевань: www.saskorganic.com  

Для більш об’єктивної оцінки варто звернутись до досвіду фермерів, які практикують 
виробництво органічної продукції (“Organic Farming on the Prairies“: G.Smith, W.Groenen, 
2000).  Ось їх думки з приводу врожайності сільськогосподарських культур: 

 Loic Dewavrin Спочатку, наші врожаї зерна зменшилися на 40 %. Врожай сої 
знизився десь на 10%в, можливо через несприятливу погоду того року.  

Pieter Biemond Після того, як я вже мав досвід, я перевів на органічне виробництво 
ще 100 акрів і врожай не зменшився, адже ми зважено підійшли до агротехнології 
виробництва, зважаючи на ґрунтові умови, узгоджуючи вибір культур з рівнем родючості 
ґрунту. Ферма тільки почала працювати, відповідно до нового управління – не було жодних 
проблем з врожаєм, ми знали, що робити.  

Steven Snider На усіх рівнях наше виробництво зараз складає в середньому –75-80 % 
врожаю зерна від традиційного агровиробництва: в деякі роки більше, в деякі менше. 

Darryl Amey Наша ферма дає такий самий або кращий врожай ніж традиційна 
ферма моїх сусідів. На нашому неглибокому ґрунті, фермери можуть мати більші врожаї, 
ніж у мене  лише у роки з більшою кількістю опадів, через додаткове удобрення, яке вони 
використовують. Але в мене завжди краща собівартість. 

 
Органічні господарства стають фінансово конкурентноспроможними після того, як 

стабілізуються їхні прибутки. Нерідко ці прибутки підвищуються завдяки ціновим надбавкам 
і зменшенню витрат на виробництво. На прибутковість суттєвим чином впливає вибір 
культур, адже врожайність і ціна на кожну з них є різними. Одним з важливих чинників є 
підтримання родючості ґрунту внаслідок правильно складеної сівозміни та застосування 
сидеральних, а також бобових культур в якості природного джерела азоту.  

                                                 
5 Organic Farming on the Prairies, www.saskorganic.com 
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8. ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ 

8.1. Канали збуту органічної продукції 

Однією з найбільш важливих умов розвитку органічного виробництва та 
ефективної роботи виробників органічної продукції є наявність сталих і 

сформованих ринків збуту органічної продукції. 

Ринок органічних продуктів в Україні поки що знаходиться на початковому етапі свого 
розвитку. У торговельній мережі зустрічаються лише продукти з асортименту дитячого 
харчування відомої австрійської компанії HiPP, що позначається як "БЮ-органічний продукт". 
Іноді на полицях супермаркетів  з'являються інші продукти з позначкою "Organic", але цей 
невеликий перелік – переважно імпортна продукція.   

 Перші кроки у цьому плані здійснює Міжнародна Асоціація учасників органічного 
виробництва “БІОЛан Україна", що здійснює свою діяльність за підтримки Швейцарсько-
українських проектів технічної допомоги. Є лише перші спроби виробництва органічних 
круп у Іллінецькому районі Вінницької області в рамках ініціатив відділу збуту Асоціації 
БІОЛан. Започатковано постачання деяких овочевих культур (картопля, морква, буряк) та 
круп, вироблених у відповідності з органічними стандартами до супермаркету “Чумацький 
шлях“ у м. Києві. А також розпочато продажі чотирьох видів органічних круп (гречаної, 
ячнєвої, пшеничної та перлової) в інших супермаркетах Києва (Білла, Метро, Вест Лайн). 
Також мають намір почати переробку органічної продукції такі компанії як AgroEast 
Organics, ТОВ Махаріші та деякі інші.  

 В Україні з кожним роком зростає кількість людей, які надають перевагу здоровому 
способу життя. Вже зараз частина споживачів, готових купувати органічні продукти за 
підвищеними цінами, складає близько 5%. До того ж, вітчизняні харчові продукти традиційно 
вважаються смачними і переважно натуральними.  

 Щоб краще орієнтуватися на ринку, споживач потребує інформації. Недостатня 
обізнаність споживачів часто використовується недобросовісними виробниками. Саме тому, 
споживачу важливо розібратися у низці термінів, пов'язаних із визначенням натуральних 
продуктів. 

 На жаль, з причин відсутності в Україні законодавчої бази в галузі органічного 
виробництва та відповідної системи сертифікації, виробники органіки стикаються з 
численними труднощами. Частина з них сертифікує свою продукцію в закордонних органах 
сертифікації та реалізує на зовнішніх ринках. Інші, яких більшість, не мають для цього 
фінансових можливостей і тому продають вироблену продукцію в Україні, але як звичайну, 
неорганічну. Оскільки продукти, які не були сертифіковані не можуть мати маркування 
"Органічний продукт", то виробники несуть моральні та матеріальні втрати, а споживачі не 
можуть обрати органічні продукти серед інших. 

 Розвиток імпорту органічної продукції з України - це позитивний шлях і важливий елемент 
національної економіки та міжнародного іміджу країни. Проте, українські споживачі очікують 
появи на полицях магазинів органічних продуктів та зацікавлені в оздоровленні довкілля: органічне 
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агровиробництво здатне комплексно забезпечити ці життєво важливі потреби.  Потрібна чітко 
визначена державна політика та запровадження системи стандартів та гарантій, а також урядова 
підтримка органічного сектору виробництва та споживання.  

 Перехід від традиційного до 
органічного виробництва в Україні серйозно 
гальмується сьогоденною ситуацією як у 
маркетингу, так і в рекламі продуктів 
органічного виробництва. Потрібна 
інтенсивна реклама для інформування 
потенційних виробників органічної продукції 
та переробних підприємств, які виробляють 
готові продукти харчування, щоб вони були 
достатньо проінформовані про переваги 
органічних методів виробництва. Це сприятиме тому, що представники харчової 
промисловості  будуть запроваджувати органічні продукти до асортименту свого виробництва. 

 Щоб досягти доброї обізнаності споживачів про органічну продукцію і створити  
попит на неї важливо вивчити успішний досвід провідних країн ЄС і проводити інтенсивну 
рекламну кампанію через ЗМІ, підкреслюючи переваги органічних продуктів для людського 
здоров’я, пов‘язання їх з позитивними атрибутами, такими як “добробут”, “тривалість 
життя”, “традиційна кухня”, “народна культура”. 

Недостатність ефективної діяльності зі створення внутрішніх рішень в Україні очевидна, 
а експорт у країни ЄС концентрується у рамках кількох агроінвестуючих компаній. Збутом 
органічної продукції закордон займаються такі компанії - грейдери як Украгрофін, Топфер 
Інтернешнл, ТОВ Махаріші та інші.  Невеликі органічні виробники намагаються збути свої 
продукти споживачам головним чином через ринки традиційного виробництва. На відміну від 
європейських країн в Україні не існує магазинів органічної здорової продукції або хоча б 
спеціалізованих вітрин у супермаркетах та гастрономах. Переробні структури також не 
достатньо розвинуті.   

Інтенсивний маркетинг органічних 
продуктів в Україні через мережі гуртової 
торгівлі та супермаркетів має значний потенціал 
для розвитку внутрішнього ринку органічних 
продуктів і може створювати, а в подальшому і 
стимулювати попит споживачів. Це може 
сприяти створенню позитивного ставлення 
громадськості до органічного сектора в цілому і, 
в основному, буде стимулювати споживання 
органічної продукції, розвиток органічного 
агровиробництва та переробки в Україні. Велика 
проблема полягає в тому, що через обмежений 
асортимент органічних продуктів українського виробництва, супермаркети також 
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запропонують великий обсяг імпортної продукції, що створить серйозну конкуренцію для 
український виробників.  

 Слід також переймати досвід Російської Федерації, коли одна з комерційних компаній 
організувала широкомасштабне постачання органічних харчових продуктів безпосередньо 
жителям Москви додому6. Ця продукція є переважно імпортована, хоча для підбору 
харчових кошиків також розфасовують органічну продукцію місцевого виробництва. Є 
також великі можливості та пропозиції для українських виробників органічної продукції 
щодо виходу на ринок органічної продукції Російської Федерації.    

Інші маркетингові стратегії, які можна використати керуючись досвідом країн 
ЄС, особливо Австрії та Нідерландів: 

• Органічні господарства можуть об’єднати свої зусилля в кооперативи  для 
маркетингу своєї продукції під спільною маркою (назвою, емблемою) у 
спеціалізовані магазини та ресторани, котрі можуть бути і їхньою власністю;  

• У кооперативах по переробці продукції органічні виробники можуть 
виготовляти специфічні органічні продукти харчування і продавати 
гуртовикам; 

• Співробітництво між виробниками органічної продукції  і громадськими чи 
приватними закладами харчування, наприклад у лікарнях, школах тощо може 
бути ще одним напрямком маркетингу органічних  продуктів. 

 Для розширення збуту органічної продукції можна також використовувати інші 
успішні приклади з-за кордону. Так свого часу Голландія надала допомогу Чеській 
Республіці у промоції споживання органічної продукції, як найбільш здорового харчування 
через створення спеціальних ресторанів, в яких кухарі із Голландії готували страви із 
сертифікованих органічних продуктів. В організації збуту та переробки органічної 
продукції дуже важливою є кооперація фермерів.   

 Слід також звернути увагу на можливість збуту органічної продукції на комбінати 
дитячого харчування, оскільки наше суспільство зараз розвивається таким чином, що не 
кожна доросла людина може собі дозволити платити більше за органічний статус продуктів 
харчування, але майже ніхто з батьків не пошкодує коштів для зорового харчування своїх 
дітей.   

8.2. Шляхи розвитку маркетингових каналів збуту органічної продукції   

Розвиток каналів збуту органічної продукції та органічних  
продуктів харчування потрібно також вирішувати наступними шляхами: 

• Організації широкої кампанії з підвищення суспільної обізнаності щодо переваг 

органічного виробництва, органічної сертифікованої продукції та органічних 

продуктів харчування ( економічних, соціальних, екологічних та оздоровчих ); 

                                                 
6 http://arivera.ru/  
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• Сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації для налагодження спільного 

збуту органічної продукції, постачання засобів біологічного захисту рослин та 

лікування тварин; 

• Сприяння у створенні системи сертифікації та контролю якості сільськогосподарської 

продукції; 

• Сприяння у створенні національної системи сертифікації органічного виробництва,  

органів органічної сертифікації усіх форм власності; 

• Організації спеціальних місць на гуртових сільськогосподарських ринках та 

організація мережі збуту сільськогосподарської продукції від виробника до споживача 

шляхом створення спеціальних магазинів для продажу органічної сертифікованої 

продукції та органічних продуктів харчування; 

• Створення спеціалізованих місць на  гуртових ринках, аукціонах живої худоби з 

метою формування гуртових партій органічної продукції та її реалізацію через 

роздрібну мережу; 

• Організації спеціальних ярмарок, виставок, фестивалів, інших промоційних та 

рекламних заходів, стимулювання діяльності товарних та ф’ючерсних бірж з метою 

формування прозорих ринкових механізмів ціноутворення та просування гуртових 

партій органічної продукції на регіональний, національний та міжнародний рівень; 

• Налагодження взаємовигідних партнерських відносин між сільськогосподарськими 

товаровиробниками та іншими операторами аграрного ринку; 

Сприяння розвитку експорту органічної продукції через створення національної 

гарантійної системи, що відповідає вимогам законодавства ЄС та інших країн і є 

адекватною ринкам збуту органічної продукції, а також еквівалентною міжнародним 

системам гарантій органічних продуктів.  
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9. РИЗИКИ ПОВ’ЯЗАНІ З ВЕДЕННЯМ ОРГАНІЧНОГО ЗЕРНОВОГО   
ВИРОБНИЦТВА ТА МЕТОДИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ 

У процесі впровадження виробництва органічної продукції існують певні ризики, 
які необхідно враховувати, оцінювати та здійснювати заходи для їхньої 
мінімізації. 

Основні групи ризиків, які слід враховувати при переході на виробництво 
органічної продукції загалом та зернової зокрема:  

• недостатня розвиненість ринків збуту органічної продукції та 
поінформованість споживачів про переваги органічної продукції;   

• відсутність маркетингових досліджень та стратегій збуту органічної продукції;  

• ризики, пов'язані з можливими змінами кон'юнктури ринку органічної 
продукції упродовж 2-4 перехідних років;  

• фінансові втрати внаслідок зменшення обсягів виробництва продукції 
(особливо для господарств, що активно застосовували інтенсивні технології);  

• фінансові витрати на закупівлю спеціальної техніки та обладнання (наприклад, 
стерньових сівалок або комбінованих ґрунтообробних агрегатів КА-4,2 
"Агроекологія-01"; 

• відсутність дієвого механізму страхування ризиків у сільськогосподарському 
виробництві;  

• ризики збуту органічної сертифікованої продукції за цінами, що дорівнюють 
цінам традиційної продукції.  

Під час оцінки ризиків пов’язаних з входженням на ринок органічної  
продукції слід враховувати наступні фактори: 

•   Відсутність базового закону про органічне виробництво та сертифікацію 
органічної продукції, що свідчить про неналежну законодавчу та нормативну 
бази для органічних продуктів; 

• Органічне виробництво не має функціонуючої державної системи контролю, 
яка була би акредитована на національному та міжнародному рівнях та 
охоплювала контроль як операторів органічного сектора, так і продукцію; 

• В країні не існує державної стратегії та програми підтримки розвитку 
органічного виробництва ; 

• Державні правила для органічного рослинництва та тваринництва не 
затверджені; 

• Досі багато чого потрібно розвинути в ставленні та думці виробників та 
маркетингових організацій, продавців та інших ключових учасників з метою 
дотримання ними основних принципів органічного виробництва (надійність, 
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впевненість, приклад для інших тощо). Це допоможе встановити ринкові 
відносини в органічному секторі, започаткувати співпрацю між ключовими 
гравцями, тощо; 

• Реклама та просування на ринок недостатньо розвинені, не створено 
маркування української органічної продукції. Населення не достатньо 
ознайомлене з цілями органічного виробництва. Співпраця з сектором 
органічної продукції також недостатня, поняття органічного виробництва 
також недостатньо зрозуміле для суспільства; 

• Дослідження, освіта та консультування на даний момент знаходяться на 
початковій стадії. Знання ситуації та частково причин певних явищ і досі 
недостатні. Це спостерігається, наприклад, у недостатніх знаннях масштабу та 
потенціалу ринку окремих товарів, у відсутності кваліфікованих спеціалістів, у 
відсутності сучасних дослідницьких господарств та у недостатній системі 
підготовки сільгоспвиробників та контролерів. Необхідно також покращити 
методи розведення рослин та тварин, які будуть відповідати вимогам та 
стандартам органічного виробництва; 

• Зв’язок органічного виробництва з природним довкіллям недостатньо 
висвітлений у взаємовідносинах з споживачами та виділений у підготовці 
сільськогосподарських товаровиробників. Органічне виробництво має всі 
можливості для збільшення позитивного впливу на довкілля та живу природу; 

• Життєздатність та можливість господарств успішно вести бізнес є ключовими 
факторами для органічного виробництва. Існуючої кількості органічних 
господарств недостатньо для створення критичної маси для окупності 
фінансових витрат та ефективного використання коштів з бюджету. Більшість 
сільськогосподарських товаровиробників не володіють принципами 
ефективного ведення бізнесу в умовах ринкової економіки; 

• Співпраця з багатьма важливими організаціями та державними установами на 
національному та місцевому рівнях повинна бути покращена (наприклад, серед 
регіональних та місцевих органів влади, дослідницьких інститутів, вищих 
навчальних закладів аграрного профілю ІІ-ІУ рівнів акредитації). 
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10. ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЧНОГО 
ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА 

В кінці 90-х років минулого століття вперше було звернено увагу на 
сільськогосподарські землі з огляду на те, що на значній їх частині не застосовувалися хімічні 
засоби захисту рослин і мінеральні добрива синтетичного походження, а також система 
полицевого обробітку ґрунту. Це створювало гарні стартові умови для переходу на органічне 
виробництво. Проте перехід на органічний метод господарювання не набув масового 
поширення через недостатню інформованість виробників.   

 З метою покращення збуту органічної продукції в кінці 2001 року С. Ріпка вирішив 
співпрацювати з цією сертифікаційною компанією. Наступного року він подав заявку і 
розпочався процес сертифікації (див. табл. 1). Для підвищення ефективності технологічних 
процесів в наступні роки С.Ріпка покращив механізацію. В якості доповнення до 
культиватора з стрілчатими лапами з робочою шириною 24 м., у 2002 році господарство 
придбало борону-гребінку з такою самою робочою шириною, яка є дуже цінною в 
технологічному процесі. В 2003 році в господарстві з'явилася сівалка прямого посіву марки 
„Клен", якою можна було здійснювати висів усіх культур. 

 Для правильної наладки та застосування механізмів С. Ріпка запросив спеціалістів з 
Луганського ЦППГ, які на місці надали відповідні теоретичні консультації та показали 
механізаторам все на практиці. На основі документації та порад, отриманих від органу 
сертифікації „Скал Інтернешнл" та аналізів ґрунту, що провів Луганський агротехнологічний 
центр, було складено оптимальну сівозміну, що передбачала висів сидератів та 
азотофіксуючих культур. Частково навколо площ, відведених під органічне виробництво, 
було створено захисні зони. Для цього, наприклад, висівали овес, щоб перешкодити 
переміщенню шкідників на ділянку гороху (див. табл. 2). 

 В галузі логістики теж потрібно було внести деякі зміни. Згідно із вимогами „Скал 
Інтернешнл" потрібно було відділити частину складу для зберігання органічної продукції від 
традиційної, з метою уникнення їх змішування. Непротравлене насіння для виробництва 
власної органічної продукції господарство купувало в Одеському селекційно-генетичному 
інституті УААН, або в Іллінецькому державного аграрному технікумі (тверда пшениця). 

 В майбутньому Станіслав Іванович мав на меті інтенсифікувати органічне 
виробництво. З одного боку він хотів і надалі працювати, як постачальник сировини на 
внутрішньому та зовнішньому ринку. З іншого боку він мав намір продавати уже 
перероблену продукцію, з відповідним маркуванням продукції як „органічний продукт". 
Азотофіксуючі культури допомагають довгий час підтримувати родючість ґрунту. 

Перехід ПСП „Деркул" на виробництво органічної продукції 

 Цікавим є досвід крупного сільськогосподарського підприємства ПСП „Деркул" щодо 
механізму переходу частини господарства на органічне виробництво на сході України. 
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Сертифікація господарства за Європейськими Стандартами (Резолюція ЄС № 2092/91) 
створює передумову для збуту органічної продукції в Західній Європі. Як правило, 
сертифіковану органічну продукцію за сприятливих умов ринку продають за вищими цінами 
ніж продукцію, вирощену традиційним способом.  

Хоча після переходу впродовж тривалого часу ПСП „Деркул" не мав змоги продавати 
сільськогосподарську продукцію за цінами, що відповідають марці “Органічний продукт“. 
Пізніше це стало причиною відмови від органічного методу господарювання. Проте вже 
протягом тривалого часу і до даного моменту проходять переговори з швейцарськими 
партнерами про можливості експорту твердої пшениці, соняшника та іншої 
сільськогосподарської продукції, вирощених за органічними стандартами.  

1. Короткий опис господарства „Деркул" 

Місце знаходження, адреса: 93644, Луганська область, Станично-Луганський р-н., 
с. Камишне, ПСП “Деркул" 

Загальна площа: 9 тис. га, з них 8 тис. корисної площі 

Землекористувач: Керівник підприємства Станіслав Іванович Ріпка, з 
1988 p., власник 120 га, 8800 га. взято в оренду 

Юридичний статус: Приватне сільськогосподарське підприємство 

Керівники та спеціалісти: 1 головний агроном і 20 агрономів- спеціалістів              

Робітники 280 чоловік, з 14 сіл, які входять до ПСП 
  

Спеціалізація: Тваринництво (400 свиней, 600 молочних корів, 900 
племінної ВРХ); рослинництво (пшениця, ячмінь, 
соняшник, гречка, кукурудза); переробка (млин, 
розфасовка продукції, пекарня, виробництво 
макаронів); магазин (знаходиться в стадії 
будівництва). 

 
 Особливістю є те, що всю рослинницьку продукцію планувалося переробляти на 

місці, передбачалася майже повна відмова від полицевого обробітку ґрунту на всій території, 

широке застосування заходів механічної боротьба з бур'янами.  

Механізм переведення частини площі землекористування на органічне 
виробництво полягав в тому, що в 90-х роках постійно зростали витрати на проведення 
сільськогосподарських робіт, керівник господарства вирішив пристосуватися до обставин, 
що склалися. Для того, щоб підвищити родючість ґрунту, незважаючи на недостатню 
кількість органічних добрив, було прийнято рішення перейти на іншу технологію. Для того, 
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щоб заощадити паливо-мастильні матеріали та покращити структуру ґрунту, він почав 
застосовувати плуг тільки в особливих випадках, а основний обробіток ґрунту проводив 
виключно дисковою бороною. З метою захисту рослин від бур'янів, застосовувався 
нехімічний спосіб боротьби за допомогою сільськогосподарських машин, механізмів та 
обраної сівозміни. Таким чином контролювалася забур'яненість, вносячи невелику кількість 
дорогих гербіцидів. 
 2. Схема переходу ПСП “Деркул “ на органічне виробництво 
Рік Заходи Задіяні інституції Стадія 

2000 Вивчення фахової літератури з органічного 
виробництва 

ПСП “Деркул”, 
Луганський ЦППГ 

Фаза  накопичення 
інформації 

 
 

Налагодження зв'язків з спеціалістами по 
органічному виробництву 

Національний аграрний 
університет (Київ), 
Луганський ЦППГ 

  

2001 Налагодження контакту із сертифікаційною 
фірмою „Скал Інтернешенл" в Києві, перше 
зближення 

Контрол Юніон Україна 
(Представництво “Скал 
Інтернешнл”) 
Національний аграрний 
університет (Київ), 
Луганський ЦППГ 

  

2002 Взяття проб грунту та проведення аналізу 
вмісту поживних речовин та важких металів з 
полів, запланованих під органічне виробництво

Державний 
аграрний центр 
(Облдержродючість) 

Фаза подання заявки та 
підписання договору 

 
 

Подання заявки до органу сертифікації  Контрол Юніон Україна 
(Представництво “Скал 
Інтер-нешнл”), 
Луганський ЦППГ 
 

  

 
 

Позитивне рішення органу сертифікації про 
розгляд заявки та початок сертифікації 
господарства 

Контрол Юніон Україна 
 

  

 
 

Підписання договору про сертифікацію 807,7 
га на 1 рік 

Контрол Юніон Україна 
 

  

 
 

Оплата розміром 3 тис. гри., за проведення 
першої інспекції 

Контрол Юніон Україна 
 
 

  

 
 

Перша інспекція господарства Контрол Юніон Україна 
 
 

Фаза інспекції та 
сертифікації 

 
 

Взяття проб грунту з запланованих біоплощ 
та аналіз екологічного стану грунту 

Контрол Юніон Україна, 
Луганський ЦППГ, Приватна 
лабораторія 

  

 
 

Оплата розміром 3 тис. грн.. за другу 
інспекцію 

Контрол Юніон Україна 
 

  

 
 

Отримання сертифікату на 807,7 га біоплощ
 

Контрол Юніон Україна 
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11. ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ ТА ПОРАДИ ЩОДО ВЕДЕННЯ 
БІЗНЕСУ У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА? 

АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА "БІОЛАН УКРАЇНА" 

В рамках спільного україно-швейцарського проекту «Еко-Лан Україна» в 2002 році 
була заснована Асоціація учасників органічного виробництва «БІОЛан Україна», яка 
покликана сприяти розвитку органічного виробництва в Україні. Асоціація об’єднує 
виробників органічної продукції, переробників, дистриб’юторів, громадські організації тощо. 
В рамках проекту діє також Центр підтримки, який включає консультаційний та центр 
реалізації органічної продукції.  

Асоціацією зроблено ряд кроків в напрямку запровадження вітчизняної сертифікації. 
Вперше у нашій державі Асоціацією «БІОЛан Україна» були розроблені Стандарти 
органічного виробництва «БІОЛан», які пройшли позитивну експертизу в швейцарському 
дослідницькому інституті органічного виробництва і отримали сертифікат про відповідність 
Європейським стандартам від IFOAM. А в січні 2007 року Асоціація виступила одним із 
співзасновників української сертифікаційної компанії „Органік Стандарт”, яка надає послуги 
з інспекції та сертифікації підприємств за українськими та міжнародними стандартами 
органічного виробництва. Також ведеться постійна робота з органами влади щодо підготовки 
та прийняття відповідних законопроектів в галузі органічного виробництва. 

Якщо ж говорити про вигоди для виробників органічної продукції, то можна говорити 
про те, що вже зараз на поличках наших супермаркетів з’являється сертифікована продукція 
з відповідним знаком «БІОЛан». Цей знак – це гарантія якості органічної продукції, оскільки 
на його використання мають право тільки сертифіковані виробники.  

ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ:  

• Створення мережі виробників органічної сільськогосподарської продукції та 
продуктів харчування; 

• Підвищення екологічної свідомості населення та органів державного 
управління; 

• Популяризація органічного сільського господарства та формування 
внутрішнього ринку органічної продукції та продуктів харчування;  

• Гарантування якості органічної продукції через розвиток національної системи 
сертифікації та інспекції органічного виробництва. 

ПОСЛУГИ: 
• Надання актуальної інформації про органічне виробництво;  
• Використання знаку БІОЛан на органічній продукції; 
• Участь у спеціалізованих тренінгах та семінарах;  
• Консультації щодо методів виробництва, переробки та збуту;  
• Спеціалізована література.   

КОНТАКТИ: 

22700, м. Іллінці, Вінницька обл., вул. Червона Площа, 2 
01014, м. Київ, вул Тимірязєвська 1, корпус 2 
Тел/факс : +38 04345 24 261; +38 044 227 5245 
E-mail: admin@biolan.org.ua Web-site: www.biolan.org.ua  
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НАВЧАЛЬНО-КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДОРАДЧИХ СЛУЖБ 

ЗАВДАННЯ: 

- розробка програм та стратегії сталого розвитку, впровадження державної політики 
для сталого розвитку сільського господарства та сільської місцевості ;  

- поширення інформації, організація обміну матеріалами, знаннями та досвідом; 
- допомога у розробці робочих і навчальних програм; 
- сприяння впровадженню наукових розробок у виробництво; 
- організація та проведення наукових досліджень у сфері сільськогосподарського 

виробництва, органічного землеробства та розвитку сільської місцевості;  
- надання доступу до різноманітних баз даних ; 
- сприяння розширенню діяльності агро компаній, дорадчих служб та 

сільськогосподарських товаровиробників; 
- підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок сільськогосподарських 

виробників та виробників органічної продукції; 
- організація та інформаційно-консультаційна підтримка розвитку органічного агро-

виробництва в Україні; 
-  сприяння у розробці законодавства, системи сертифікації для органічного агро-

виробництва. 

ПОСЛУГИ: 

- розробка, видання та розповсюдження методичних посібників, брошур, буклетів з 
органічного агровиробництва та сталого розвитку; 

- надання консультацій та порад з питань прибуткового ведення органічного 
виробництва; 

- організація навчання та стажування дорадників, фермерів та лідерів громадських 
організацій за кордоном; 

- надання допомоги фермерським об’єднанням у підготовці стратегії розвитку, 
співпраці з міжнародними донорськими програмами та проектами;  

- надання інформації про стандарти, біопрепарати, сертифікацію, ринки збуту 
органічної продукції, міжнародне співробітництво;  

- організація навчальних поїздок з питань органічного виробництва, відвідать 
міжнародних виставок та ярмарків; 

- проведення  навчальних семінарів з питань менеджменту прибуткового органічного 
виробництва та маркетингу органічної продукції;  

- організація та проведення  демонстраційних показів (Днів Поля та Ферми); 
- пошук ринків збуту на органічну продукцію;  
- залучення інвесторів для організації переробки безпосередньо у господарствах.   

 

КОНТАКТИ:  

Адреса: м. Київ, вул. Солом’янська 1, офіс 802  

E-mail: mykhaylo.kapshtyk@tcc.kiev.ua 

Тел./факс.: 044 492 75 68, моб.+38 067 231 68 80   
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НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ДОРАДЧИХ СЛУЖБ УКРАЇНИ 

 
  є незалежною всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує суб’єктів 
дорадчої діяльності - сільськогосподарських дорадників, експертів-дорадників та дорадчі 
служби, що професійно займаються сільськогосподарською дорадчою діяльністю. Членами 
Асоціації є біля 500 професійних дорадників, понад 1000 потенційних експертів-дорадників 
та 34 сільськогосподарських дорадчих служб у 24 областях України і Автономній Республіці 
Крим. Асоціація зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2003 року.  
 
МЕТОЮ діяльності Асоціації є задоволення потреб особистих селянських та фермерських 
господарств, господарських товариств, інших сільськогосподарських підприємств усіх форм 
власності і господарювання, а також сільського населення у підвищенні рівня знань та 
вдосконаленні практичних навичок прибуткового ведення господарства, покращенні 
добробуту, формуванні сільських громад та розвитку сільської місцевості, правовий захист 
соціальних, економічних, фахових та інших спільних інтересів членів Асоціації. 

ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ: 
- інформаційно-методична підтримка членів Асоціації - дорадників і дорадчих служб та 
координація їх діяльності;  
- навчання і підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників, підготовка та 
публікація навчально-методичних матеріалів з дорадчих питань;  
- промоції дорадчих служб та діяльності сільськогосподарських дорадників;  
- організація та координація міжнародного співробітництва членів Асоціації в галузі 
дорадчої діяльності;  
- участь у формуванні правового поля для сільськогосподарської дорадчої діяльності;  
поширення нових знань, сучасних технологій та ринкової інформації;  
- підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення 
господарства суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та 
сільського населення;  
- надання дорадчих послуг органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з 
питань підготовки та реалізації планів соціально-економічного розвитку, формування 
громадянського суспільства;  
- впровадження комплексних програм соціально-економічного розвитку сільських 
територіальних громад;  
- представництво і захист законних прав та інтересів членів Асоціації у органах влади всіх 
рівнів, відповідно до законодавства. 

КОНТАКТИ:  

м. Київ, вул. Мечникова 16, к.509 
тел. +38 044 239-37-87, 239-37-90, 239-37-91 
факс +38 044 239-37-86 
E-mail: office@dorada.org.ua  
www.dorada.org.ua  
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ДОДАТОК 1 

 
ДОБРИВА, РЕЧОВИНИ  ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ГРУНТІВ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ 
ЗАХИСТУ РОСЛИН, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ У ГОСПОДАРСТВАХ ІЗ 

ОРГАНІЧНОЮ СИСТЕМОЮ ВИРОБНИЦТВА 
 

1. Добрива та речовини для покращення стану грунтів 
У господарствах із органічною ситемою виробництва, шляхом використання 

спеціальної системи чергування культур, в якій бобові відіграють важливу роль, можна 
покращити агрохімічні характеристики грунтів та досягти балансу поживних речовин та 
біогенних елементів в ньому. Для ліквідації нестачі поживних речовин можуть 
застосовуватися наступні добрива: 

 
Назва Опис, вимоги щодо складу, умови 

використання 
Змішане виробництво чи продукти, 

які містять лише речовини перераховані 
нижче: 

 
— Господарські добрива 

Продукт, що містить суміш екскрементів 
тварин та речовини рослинного походження. 

Має бути визнаний органом 
сертифікації. 

Необхідне визначення виду тварини. 
Має походити від органічного чи 

екстенсивного сільського господарства. 
— Висушені господарські добрива 

та обезводнені добрива свійських птахів 
 

Має бути визнаний органом  
сертифікації. 

Визначення виду тварини. 
Має походити від органічного чи 

екстенсивного сільського господарства. 
— Суміші екскрементів тварин, 

включаючи добрива свійських птахів та 
господарські добрива 

Має бути визнаний органом 
сертифікації. 

Визначення виду тварини. 
Заборона використання добрив від 

тварин та птахів, яких розводять 
індустріальними методами. 

— Рідкі екскременти тварин (рідка 
жижа, сеча, тощо) 

Дозволяється використовувати після 
контрольованого бродіння та (чи)  
відповідного розведення. 

Має бути визнаний органом  
сертифікації. 

Визначення виду тварини. 
Заборона використання від тварин та 

птахів, яких вирощують індустріальними 
методами. 

— Торф 
 

Дозволяється використовувати в 
обмежених кількостях для садівництва 
(вирощування овочів на продаж, у 
квітникарстві, лісництво,  для розсадників). 

— Глина (наприклад перліт, 
вермікуліт, тощо) 
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— Залишки грибів 
 

 
Початковий склад речовини має бути 

обмежений продуктами з даного переліку. 
 
 

— Випорожнення червів 
(вермикомпост) та комах 

 

— Гуано Має бути визнаний органом  
сертифікації. 

 
— Суміші речовин рослинного 

походження, отримані в результаті 
змішування  чи бродіння 

 

Продукт, отриманий в результаті 
змішування речовин рослинного походження, 
який зазнав анаеробного бродіння під впливом 
біогазу. 

Має бути визнаним органом 
сертифікації. 

— Продукти чи субпродукти, 
тваринного походження, такі як: 

— кров’яне борошно 
— борошно з копит тварин 
— борошно з рогів тварин 
— кісткове борошно, у тому числі 

вироблене з кісток позбавлених 
желатину  

Має бути визнаним органом 
сертифікації. 

 

— борошно з риби 
— борошно з м’яса 
— борошно із шкіри, волосся  та 

хвостів  
— вовна 
— хутро 
— шерсть 
— молочні продукти 
— Продукти та субпродукти 

рослинного походження для добрив  
(наприклад, макуха та шрот з насіння 
олійних культур, лушпиння какао, 
стебла після виготовлення солоду тощо) 

Максимальна концентрація хрому у 
мг/кг сухої речовини (VI): 0 (3) 

 

— Морські водорості та 
морські продукти  

Якщо вони прямо отримані шляхом: 
a) застосування фізичних процесів, 

включаючи обезводнення,  заморожування та 
розмел; 

b) екстракції  за допомогою кислоти та 
(чи) лугу; 

c) бродіння. 
Має бути визнаний органом 

сертифікації. 
— Тирса та розпалення Деревина не оброблена хімічними 

речовинами після вирубки. 
— Суміші кори Деревина не оброблена хімічними 

речовинами після вирубання. 
— Попіл З деревини не обробленої хімічними 
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речовинами після вирубання. 
 

 
— Фосфоритне борошно Вміст кадмію не менш ніж чи дорівнює 

90 мг/кг P2 05 
— Фосфатно кальцієвий фосфат Вміст кадмію не менш ніж чи дорівнює 

90 мг/кг  P2 05. 
Використовується в обмежених 

кількостях  
(pH > 7,5) 

— Томас-шлак Має бути визнаний органом  
сертифікації. 

 
— Калійні солі (наприклад: каїніт, 

сильвініт тощо) 
Має бути визнаний органом  

сертифікації. 
 

— Сульфат калію, можливе 
використання солі магнію 

 

Продукт, отриманий з сирого не 
переробленого сульфату калію шляхом 
застосування фізичних методів видобутку, 
можливе використання солі магнію. 

Має бути визнаний органом 
сертифікації. 

— Перегонка та витримка 
екстрактів. 

Витримка амонію. 

— Карбонат кальцію 
природного походження (наприклад: 
крейда, вапнякова глина, вапнякове 
борошно, бретонський боніфікатор, 
фосфорна крейда) 

 

— Магній та карбонат кальцію 
природного походження (наприклад: 
магнезіальна крейда, земляний 
магнезіальний вапняк тощо) 

Тільки природного походження 
Має бути визнаний органом сертифікації 

— Сульфат магнію (наприклад: 
кізерит) 

 

 — Розчин хлориду кальцію Для догляду за листям дерев, після 
визначення нестачі кальцію. 

Має бути визнаний органом 
сертифікації. 

— Сульфат кальцію (гіпс) Тільки природного походження. 
 

— Промисловий вапняк цукрового 
виробництва (дефекат) 

Має бути визнаний органом  
сертифікації. 

— Промисловий вапняк 
вакуумного виробництва солей 

Побічний продукт вакуумного 
виробництва солей з розсолів, знайдених у 
горах. 

Має бути визнаний органом  
сертифікації. 

— Елементарна сірка Має бути визнаний органом  
сертифікації. 
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— Мікроелементи Мають бути визнаними органом  
сертифікації. 

— Хлорид натрію 
— Кам’яна сіль 

Тільки добута сіль. 
Має бути визнаний органом  

сертифікації. 
2. Засоби для захисту захисту рослин 

2.1 Речовини рослинного та тваринного походження 
 

Назва Опис, вимоги щодо складу, 
умови використання 

 
Азадірахтін екстрагований з 

німового дерева Azadirachta indica 
(Neem tree) 

Інсектицид 
Має бути визнаний органом  

сертифікації 
Віск Засіб для загоювання ран при обрізці 

дерев 
Желатин Інсектицид 
Цукрові протеїни Аттрактант 
Лецитин Фунгіцид 
Рослинні олії (наприклад, м’ятна 

олія, соснова олія, олія тміну) 
Інсектицид, акаріцид, фунгіцид та 

інгібітор росту. 
Екстракт хризантеми з 

Chrysanthemum cinerariaefolium 
Інсектицид  
Має бути визнаний органом  

сертифікації 
Екстракт кассії з Quassia amara Інсектицид, репелент 
Екстракт ротенона з Derris spp. та 

Lonchocarpus spp. та Terphrosia spp 
Інсектицид ; 
Має бути визнаний органом  

сертифікації 
 

2.2. Мікроорганізми для контролю біологічних паразитів 
 

Назва Опис, вимоги щодо складу, умови 
використання 

Мікроорганізми (бактерії, віруси 
та грибки) наприклад Bacillus 
thuringensis, Granulosis virus, etc. 

 

Тільки генетично незмінені 
продукти 

 

 
2.3. Нейтралізатори та фармацевтичні заходи 

Основні умови: 
- нейтралізатори та/чи фармацевтичні заходи мають запобігати потраплянню речовин у 

довкілля та контакту цих речовин із культурами, що вирощуються; 
- нейтралізатори повинні бути зібрані та розміщені у безпечному місці для зберігання. 

 
Назва Опис, вимоги щодо складу, умови 

використання 
Діамонієвий фосфат Аттрактант; 

Тільки нейтралізатори 
Феромони 
 

Аттрактант;  
зниження статевої активності; 
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тільки нейтралізаторита 
фармацевтичні заходи 

Перетроїди(виготовлені лише на 
основі дельтаметріну чи 
ламбдасігалотріну) 

Інсектицид; 
Лише використання в якості 

атрактанта для спеціальних 
виловлювачів; 

Лише проти Batrocera oleae та 
Ceratitis 

capitata wied; 
Має бути визнаний органом  

сертифікації 
 

2.4. Підготовка до наземного поширення між вирощуваними культурами 
 

Назва 
 

Опис, вимоги щодо складу, умови 
використання 

Ортофосфат заліза (ІІІ) Моллюскоцид 
 

2.5. Інші традиційні речовини, які використовуються у  
органічному агровиробництві 

 
Назва Опис, вимоги щодо складу, умови 

використання 
Мідь у складі гідрооксиду міді, 

оксихлориду міді, (ІІІ) сульфату міді, 
оксиду міді  

Фунгіцид  
З 1 червня 2006 року не більше 6 кг 

міді  на 1 га на рік, без упередження щодо 
використання більш обмежених  
кількостей, якщо це передбачено у 
спеціфічних вимогах загального 
законодавства щодо засобів захисту 
рослин, згідно з якими  засіб має бути 
використаний. 

Для багаторічних культур, 
передбачені зміни в попередньому 
параграфі, що стосується максимально 
рівня з 1 січня 2007 року. Максимальна 
кількість, яка може бути використана 
щорічно на ! га повинна бути 
розрахованою шляхом відрахування 
кількостей, які були реально використані 
протягом попередніх чотирьох років з, 
відповідно, 36 кг на 1 га міді  для 2007 
року; 34, 32 і 30 кг на 1 га міді для 2008, 
2009, 2010 і наступних років 

Має бути визнаний органом 
сертифікації 

Етилен Доведення до стану стиглості 
бананів, ківі  тощо; квіткова індукція  
ананасів 

Має бути визнаний органом  
сертифікації 
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Сіль калію (калієве мило) Інсектицид 
Алюмінієві квасці (каолініт) Запобігання достиганню бананів 
Сульфат вапняку (полісульфат 

кальцію) 
Фунгіцид, інсектицид, акарицид;  
Має бути визнаний органом  

сертифікації 
Парафінова олія інсектицид, акарицид 
Мінеральні олії 
 
 
 

Інсектицид, фунгіцид; 
лише на фруктових деревах, 

оливкових деревах, виноградні лозі та 
тропічних культурах (наприклад  банани); 

Має бути визнаний органом  
сертифікації 

Перманганат калію Фунгіцид, бактерицид; 
 лише на фруктових деревах, 

оливкових деревах та виноградні лозі. 
Кварцовий пісок Репелент (речовина, що відлякує 

комах) 
Сульфур інсектицид, акарицид, реппелент 
 
2.6. Інші речовини  
 

Назва Опис; вимоги щодо складу; умови 
для використання 

Гідроксид кальцію Фунгіцид  
Лише на фруктових деревах, 

включаючи розсадники, для контролю 
Nectria galligena 
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ДОДАТОК 2  
 

     Проект 
 
 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про органічне виробництво 

_______________________________________ 
 

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи ведення органічного 

сільськогосподарського виробництва, вимоги щодо вирощування, виробництва, переробки, 

сертифікації, маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції (сировини) та 

органічних продуктів харчування і спрямований на забезпечення раціонального використання 

ґрунтового покриву, охорону здоров’я населення та довкілля. 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Терміни та визначення 

У цьому Законі наведені нижче терміни наводяться у такому значенні:  

акредитація органів сертифікації органічного виробництва – процедура у ході якої 

Національний орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи 

виконувати роботи із сертифікації органічного виробництва; 

державний нагляд за органами сертифікації – діяльність уповноваженого центрального 

органу  виконавчої  влади з питань аграрної політики щодо здійснення державного нагляду та 

контролю за іноземними, державними та приватними органами сертифікації з метою  дотримання 

ними правил проведення процесу сертифікації виробників, а також відповідних технічних  

регламентів фізичними та юридичними особами, які здійснюють вирощування, виробництво, 

перероблення, маркування, перевезення, зберігання та реалізацію органічної продукції та сировини.  

десертифікація органічного виробництва – процедура, якою орган із сертифікації 

документально засвідчує, що процес виробництва певної сільськогосподарської чи харчової 

продукції (сировини) не відповідає вимогам, встановленим у нормативних актах; 

маркування органічних продуктів – позначення приналежності продукції до категорії 

органічної, виконане будь-яким надрукованим або графічним шляхом, розміщене на етикетці, яка 

супроводжує органічну продукцію або стосується органічної продукції;  

нормативний акт – документ, що встановлює правила, загальні принципи чи характеристики 

різних видів діяльності або їх результатів; 

органічна продукція та сировина – продукція та сировина рослинного і тваринного 

походження, до яких належать: а) не перероблена сільськогосподарська продукція рослинного та 
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тваринного походження; b) перероблена сільськогосподарська продукція рослинного та тваринного 

походження, призначена для споживання; с) корми, концентровані корми, комбікорми та кормові 

добавки, окрім тих, що призначені для лісового господарства, лісова, бджоло- та рибопродукція, що 

вирощується, виробляється, переробляється, сертифікується, маркується, зберігається та реалізується 

відповідно до правил органічного виробництва.  

органічне виробництво – виробництво за встановленими правилами, які дозволяють 

виробляти органічні продукти з оздоровчими властивостями, а також зберігати та відновлювати 

природні ресурси у процесі виробничої діяльності. Сфера органічного виробництва включає в себе 

також лісову, рибо продукцію та бджоло-продукцію. 

органи сертифікації органічного виробництва – юридичні особи державної та приватної 

форми власності, уповноважені згідно чинного законодавства  України   здійснювати сертифікацію 

виробників органічної продукції відповідно законодавства; 

перехідний період – період, що починається з дати подання заяви на сертифікацію 

виробництва органічної продукції (сировини) і впродовж якого оператор забезпечує перехід 

від традиційних методів до сільськогосподарського виробництва згідно органічних правил; 

правила органічного виробництва – нормативний акт, який регламентує технологічні 

процеси виробництва, переробки, маркування, зберігання, реалізації органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини рослинного і тваринного походження;  

сертифікація органічного виробництва – процедура, за допомогою якої орган  сертифікації 

документально засвідчує відповідність процесу виробництва органічної продукції (сировини) 

правилам органічного виробництва, після проведення якої видається сертифікат встановленого 

зразка, а продукція отримує право маркуватися як органічний продукт. 

Стаття 2. Правове регулювання у сфері органічного виробництва 

Правове регулювання у сфері органічного виробництва здійснюється відповідно до 

Конституції України, Закону України „Про безпечність та якість харчових продуктів”, цього Закону, 

інших нормативно-правових актів, які приймаються відповідно до них.         

Стаття 3. Державна політика у сфері органічного виробництва 

Державна політика у сфері органічного виробництва спрямована на досягнення таких 

стратегічних цілей:  

сприяння створенню здорових умов для життя та розвитку людини, поліпшенню демографічної 

ситуації в Україні; 

створення умов для перетворення органічного сільськогосподарського виробництва на 

високоефективне, конкурентоспроможне на внутрішньому та зовнішньому ринках виробництво; 

забезпечення умов збільшення експорту органічної сільськогосподарської продукції, сировини та 

сертифікованих органічних продуктів харчування;  

створення ринкового, конкурентно спроможного, ефективного органічного 

сільськогосподарського сектору. 
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забезпечення належних умов життя для сільських жителів, включаючи задоволення їх соціальних, 

економічних та культурних потреб; 

створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього ринку органічної продукції, кращого 

задоволення потреб українських споживачів органічною продукцією, виготовленою в місцевих 

умовах; 

забезпечення збереження природного довкілля, відтворення і раціонального використання 

природних ресурсів. 

Стаття 4. Основні завдання держави для досягнення стратегічних цілей 

Для досягнення стратегічних цілей щодо стимулювання розвитку органічного виробництва в 

Україні держава ставить завдання: 

розробити та затвердити Кабінетом Міністрів України державну стратегію розвитку органічного 

виробництва у вигляді Загальнодержавної програми розвитку органічного виробництва в Україні 

(Національного плану дій) та забезпечити її широке громадського обговорювання; 

сформувати цілісну систему розвитку органічного сектора в Україні, включаючи технічні 

регламенти, виробництво органічної продукції та сировини, її переробку, сертифікацію, збут, 

маркування, що базуються на міжнародних принципах, і перш за все постановах та стандартах ЄС та 

IFOAM; 

створити Національну систему сертифікації та відповідні уповноважені органи сертифікації 

органічного виробництва та переробки органічної продукції та сировини, що є еквівалентними 

міжнародним стандартам; 

впровадити економічне стимулювання органічного сільськогосподарського виробництва, а також 

інших заходів, спрямованих на здешевлення та підвищення якості органічної продукції та сировини 

вітчизняного виробництва; 

забезпечити державну підтримку розвитку органічного виробництва в Україні шляхом надання 

фінансової підтримки виробникам та переробникам органічної продукції на відшкодування вартості 

послуг сертифікації та втрат під час перехідного періоду, запровадження системи додаткового 

відшкодування кредитних ставок за позиками, взятими в комерційних банках, кредитних спілках та 

інших операторів фінансових послуг, запровадження низького рівня оподаткування виробників та 

переробників органічної продукції та надання неприбуткового статусу для органів сертифікації; 

запровадити державний контроль під час вирощування, виробництва, перероблення, маркування, 

перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції та сировини, а також за діяльністю органів 

сертифікації органічного виробництва; 

запровадити систему відшкодування збитків, заподіяних порушенням законодавства України про 

органічне виробництво; 

забезпечити доступ до здійснення сертифікації органічного виробництва  підприємств та 

організацій як державної, так і приватної форми власності, юридичних осіб - суб’єктів 

підприємницької діяльності, резидентів та нерезидентів України; 
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забезпечити залучення широкого кола представників зацікавлених сторін, державного, 

приватного та громадського сектора для створення кооперативної системи управління органічним 

сектором,  в якій виробники органічної продукції є співвласниками цієї системи, створення умов для 

кращого поширення інформації про органічне виробництво, органічну продукцію, систему гарантій 

та контролю;  

створити громадські Ради з питань органічного виробництва при Кабінеті Міністрів України та 

центральному органі виконавчої влади з питань аграрної політики, як консультативних інституцій, 

що діють на добровільних засадах з представниками державної та місцевої влади, громадських 

організацій, з відповідними структурою та повноваженнями; 

організувати тісну співпрацю органів державної та місцевої влади, місцевого самоврядування з 

представниками виробництва органічної сільськогосподарської продукції, об’єднаннями гуртових 

покупців, переробниками, фермерами та іншими громадськими організаціями, науковими, освітніми 

та  консультаційними центрами з метою реалізації політики  підтримки розвитку органічного сектора 

України, включаючи виділення бюджетних коштів для поширення інформації та створення об’єднань 

виробників органічної продукції.  

 сприяти широкому висвітленню проблем органічного виробництва у засобах масової інформації. 

Стаття 5. Основні принципи органічного виробництва 

Діяльність у сфері органічного виробництва базується на таких основних принципах:  

забезпечення збереження та відтворення родючості ґрунтів методами, які оптимізують 

біологічну активність ґрунтів, забезпечують збалансоване постачання поживних речовин для рослин, 

зберігаючи водночас земельні та інші природні ресурси, які використовуються при веденні 

органічного виробництва; 

забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва шляхом повторного 

використання залишків рослин та відходів тваринництва, що є центральною ланкою стратегії 

удобрення;  

підвищення саморегуляції та стійкості природних процесів в агроценозах для боротьби з 

бур’янами, шкідниками та хворобами через використання різноманітних взаємозалежних форм 

життя; а також селекції культур, сівозмін, сидератів, регулювання зрошування, обробітку ґрунту, 

використання біологічних препаратів тощо; 

відмова від використання генетично модифікованих організмів чи продуктів та речовин з них;  

запобігання забрудненню довкілля; 

заборона використання пестицидів та агрохімікатів, отриманих шляхом хімічного синтезу; 

гарантоване забезпечення всім сільськогосподарським тваринам умов утримання, що 

відповідним чином враховують основні аспекти їхнього природного поводження; 

забезпечення раціонального використання та належної охорони водних ресурсів; 

розвиток цінних і сталих водних екосистем та всіх форм життя в них; 
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підтримка і розширення біологічних циклів у системі ведення господарства і переробки, 

включаючи мікроорганізми, земну флору і фауну, рослини та тварини; 

збереження генетичного біорізноманіття виробничих систем та їхнього оточення, включаючи 

захист рослин, диких птахів і тварин; 

гармонійна рівновага між рослинницькими  і тваринницькими галузями  виробництва. 

Органічна продукція сільськогосподарського, лісового чи водного походження може бути 

вироблена на будь-яких землях сільськогосподарського, лісового чи водного використання, де немає 

будь-яких обмежень щодо санітарних зон, на яких сільськогосподарська продукція (сировина) чи 

вироблені з них органічні продукти харчування не можуть бути вироблені через причини безпеки 

сільськогосподарської продукції. Ці обмеження публікуються на офіційному сайті уповноваженого 

Центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики. 

Усі сільськогосподарські товаровиробники, переробні підприємства та інші оператори 

органічного виробництва, незалежно від місця розташування, виду власності та організаційно-

правових форм  мають бути поставлені в однакові умови. Не дозволяється жодних проявів 

дискримінації.  

Рішення про можливість переходу того чи іншого господарства на органічний метод 

господарювання приймають уповноважені органи сертифікації, які діють у суворій відповідності з 

правилами органічного виробництва та сертифікації.  

Держава зберігає за собою право визначення та нормативно-правового регулювання 

спеціальних сировинних зон для виробництва сільськогосподарської продукції (сировини) та 

продуктів харчування з неї, придатних для спеціальних категорій споживачів, державних заготівель 

тощо, вироблених згідно спеціальних вимог безпеки та якості.   
Розділ II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Стаття 6. Органи, що здійснюють державне управління у сфері органічного 

виробництва 

Державне управління у сфері органічного виробництва здійснюють: 

Кабінет Міністрів України; 

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики; 

Центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої 

політики; 

Уповноважені органи сертифікації органічного виробництва; 

Громадські ради з питань органічного виробництва.  

Стаття  7.  Повноваження Кабінету Міністрів України  у галузі органічного виробництва 

До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі органічного виробництва належать:   

забезпечення здійснення державної політики в галузі органічного виробництва;    

Розроблення і здійснення відповідних загальнодержавних програм; 
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внесення пропозиції до проекту Державного бюджету України щодо державної  фінансової 

підтримки органічного виробництва в Україні; 

встановлення організаційної структури і уповноважених органів державної влади, що є 

відповідальними за розробку та затвердження правил органічного виробництва та переробки 

органічної продукції та сировини, порядку проведення інспекції,  сертифікації, державної акредитації 

органів сертифікації та державного нагляду в органічному виробництві та виробництві органічних 

продуктів харчування; 

затверджує порядок розробки та запровадження правил органічного виробництва, порядки 

роботи та компетенцію органів виконавчої влади з цих питань  

встановлює на основі діючої законодавчо-правової бази повноваження, завдання та функції 

окремих органів державної влади, включаючи центральний орган виконавчої влади з питань аграрної 

політики, відповідний існуючий або новостворений підрозділ даного органу, що здійснює державний 

нагляд за процесом сертифікації органічного виробництва, переробки та продажу органічних 

харчових продуктів, а також уповноважених органів сертифікації від імені центрального органу 

виконавчої влади з питань аграрної політики. 

Стаття  8.  Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної 

політики у галузі органічного виробництва 

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики:  

забезпечує здійснення державної політики в галузі органічного виробництва, переробки та 

збуту органічних продуктів, організовує розроблення, затвердження технічного регламенту (правил) 

ведення органічного виробництва, переробки та продажу органічних продуктів та порядку здійснення 

сертифікації органічного виробництва;  

затверджує перелік пестицидів, агрохімікатів та біологічних препаратів, які дозволено 

застосовувати в органічному виробництві та вимоги до них; 

розробляє і затверджує відповідну форму сертифіката, що надається органами  сертифікації 

виробникам та переробникам органічної продукції; 

затверджує правила маркування та державний логотип для органічних продуктів харчування; 

залучає представників широкого кола громадськості через заохочування шляхом виділення  

бюджетних коштів на надання спеціальних грантів для участі у розробці державного логотипу;  

розміщує інформацію про логотип на сайті Центрального органу виконавчої влади з питань 

аграрної політики; 

розробляє і затверджує порядок створення, регулювання та функціонування інформаційної 

системи  органічного виробництва з застосуванням офіційного сайту;  

вносить пропозиції КМУ щодо затвердження відповідного державного структурного 

підрозділу центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики із залученням 

громадських організацій та  державних установ, що є компетентними у питаннях здійснення 

контролю якості та безпеки сільськогосподарської та харчової продукції, що контролює  дотримання 



Органічне агровиробництво: нові ринкові можливості 
 та виклики для виробників зерна в Україні  

 

© Проект «Якість зерна та система кредитування сільського господарства України – фаза ІІ» 63
 

правил органічного виробництва, а також діяльність державних та недержавних органів сертифікації 

виробництва та переробки органічної продукції (сировини);  

здійснює координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у галузі 

органічного виробництва.  

Стаття  9.  Повноваження органів сертифікації  та громадських рад у галузі органічного 

виробництва 

Уповноважені органи сертифікації здійснюють сертифікацію органічного виробництва і 

видають сертифікати відповідного зразка.  Порядок роботи цих органів, правила сертифікації та 

форми сертифікатів розробляються і затверджуються Центральним органом державної влади з питань 

аграрної політики. Діяльність органів сертифікації знаходиться під наглядом та контролем держави. 

Громадські Ради з питань органічного виробництва здійснюють обговорення стратегічних 

напрямків розвитку органічного виробництва, подають пропозиції на розгляд Уряду та місцевих 

органів державної влади, виконують інші функції, що передбачені відповідними положеннями про 

повноваження. 

Стаття 10. Державний нагляд і контроль у сфері органічного виробництва 
 Державний нагляд і контроль у сфері органічного виробництва здійснюється уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, який контролює дотримання 

правил органічного виробництва відповідно до своєї компетенції. 

Порядок здійснення державного нагляду і контролю та повноваження центральних органів 

виконавчої влади у сфері органічного виробництва визначаються законодавством та нормативно-

правовими документами Кабінету Міністрів України та Центрального органу державної влади з 

питань аграрної політики. Центральний орган державної влади з питань аграрної політики є 

повноважним щодо розробки та затвердження правил органічного агровиробництва.  

Стаття 11. Економічне стимулювання органічного  

виробництва 

Держава здійснює економічне стимулювання виробників органічної  продукції наступним 

шляхом: 

компенсації фізичним і юридичним особам витрат на сертифікацію виробництва органічної 

продукції; 

надання субсидій виробникам органічної продукції та сировини протягом перехідного та 

впродовж усього періоду виробництва органічної продукції шляхом дотування на один гектар, одну 

голову при переході до органічного виробництва у зв’язку з можливим зменшенням урожайності 

культур та продуктивності худоби; 

застосування пільгової системи оподаткування та кредитування підприємств з виробництва та 

переробки органічної продукції; 

застосування системи позбавлення податку на землю для підприємств з виробництва та 

переробки органічної продукції; 
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ззабезпечення фінансового відшкодування для виробників органічної продукції, в рамках 

відшкодування втрат, яких вони зазнали при впровадженні органічного агровиробництва та методів 

переробки; 

впровадження системи прискореної амортизації основних виробничих фондів та ресурсів, які 

планується використовувати при виробництві чи переході на органічне виробництво та переробці 

органічної продукції; 

запровадження системи надання державної підтримки фермерам та  товаровиробникам у 

відповідності із ступенем екологічності агротехнічних заходів та технологій виробництва 

сільськогосподарської продукції; 

запровадженням пільгової системи оподаткування – та кредитування підприємств, що 

виробляють біологічні засоби захисту рослин і лікування тварин; ; 

надання державної підтримки та застосування пільгового оподаткування заходів, пов’язаних 

із підвищенням обізнаності суспільства щодо органічного виробництва, органічної продукції та 

сировини, роботою із споживачами, рекламою органічної продукції та біологічних засобів захисту 

рослин. 

Порядок економічного стимулювання органічного сільськогосподарського виробництва 

встановлюється Центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Економічне стимулювання органічного виробництва, здійснюється шляхом використання 

коштів з Державного та місцевих бюджетів відповідно до Загальнодержавної та місцевих програм  

щодо використання і збереження земельних ресурсів та розвитку органічного агровиробництва. 

Порядок використання коштів з державного та місцевого бюджетів  затверджується уповноваженим 

центральним органом державної влади у сфері аграрної політики. Затвердження порядку фінансового 

стимулювання діяльності підприємств, що займаються виробництвом та переробкою органічної 

продукції, належить до повноважень Кабінету Міністрів України.   

Розділ IV. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ 

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ  

Стаття 12. Система технічних регламентів (правил)  

для ведення органічного  виробництва 

Органічне виробництво здійснюється у відповідності з технічними регламентами (правилами) 

для органічного виробництва. До таких правил належать: правила виробництва не переробленої 

сільськогосподарської продукції рослинного походження; правила виробництва не переробленої 

сільськогосподарської продукції тваринного походження; правила органічного грибівництва; правила 

виробництва переробленої сільськогосподарської продукції рослинного та тваринного походження, 

призначеної для споживання;  правила збирання органічної дикорослої та лісової продукції; правила  

здійснення процесу сертифікації органічного виробництва; правила експорту-імпорту органічної 

продукції; правила маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції (сировини) 
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та органічних продуктів харчування; порядок акредитації органів сертифікації, порядок здійснення 

державного нагляду за органами сертифікації органічного виробництва. Правила органічного 

виробництва та порядки здійснення державного нагляду за органами сертифікації та їх державної 

акредитації узгоджуються з відповідними  міжнародними стандартами та вимогами та діючими 

нормативно-правовими актами України. 

Стаття 13. Основні вимоги до виробництва 

органічної продукції та сировини 

Органічна продукція та сировина, що виробляються в Україні, повинна відповідати порядку 

забезпечення безпечності та якості харчових продуктів. Промислове виробництво органічної 

продукції проводиться виключно із органічної сировини, вирощеної в умовах та за правилами 

органічного сільськогосподарського виробництва.  

Виробництво органічної продукції та сировини здійснюється підприємствами відповідно до 

правил органічного виробництва, які отримали сертифікат на виробництво органічної продукції 

(сировини) в установленому законодавством порядку. 

Стаття 14. Основні вимоги до обігу 

органічної продукції та сировини 

Обіг  органічної продукції (сировини) дозволяється лише за наявності сертифікату на 

органічну продукцію (сировину). 

Забороняється обіг органічної продукції, якщо вона: 

не відповідає встановленим вимогам щодо якості та безпечності; 

вироблена на підприємстві, яке не отримало сертифікат на виробництво органічної продукції 

(сировини) згідно із правилами, затвердженими вищим органом державної влади з питань аграрної 

політики; 

не супроводжується сертифікатом на органічну продукцію; 

неправильно маркована, з порушенням вимог законодавства та нормативних актів; 

завезена на митну територію України з порушенням вимог законодавства; 

умови пакування, транспортування та зберігання продукції не відповідали відповідним 

правилам органічного виробництва.  

Продукція, що не відповідає встановленому порядку забезпечення безпечності та якості 

харчових продуктів, а також вимогам цього Закону та нормативно-правовим актам підлягає 

вилученню з обігу в порядку, встановленому законодавством, а виробник органічної продукції та 

сировини виключається з офіційного реєстру виробників органічної продукції та сировини, про що 

повідомляється на офіційному сайті та в друкованих виданнях уповноваженого Центрального органу 

виконавчої влади з питань аграрної політики.  

Стаття 15. Вимоги до маркування органічної продукції 

Маркування органічної продукції та використання відповідного символу, позначення чи 

логотипу здійснюється в порядку, встановленому законодавством. Обов’язковим є  використання 
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державного логотипу для позначення органічних продуктів. Дозволяється також використання поряд 

із державним недержавних (приватних)логотипів, запроваджених безпосередньо товаровиробниками, 

їх громадськими і професійними об’єднаннями. При використанні приватних логотипів та маркувань 

органічної продукції обов’язковим є також нанесення державного логотипу для позначення 

органічного походження сільськогосподарської продукції (сировини) та продуктів харчування.  

Органічна продукція позначається написом “Органічний продукт” та відповідним символом, 

що засвідчує органічне походження цієї продукції. 

Використання позначення “Органічний продукт” та відповідного символу можливо лише за 

таких умов:  

сертифікація виробництва органічної продукції була здійснена  уповноваженим органом із 

сертифікації згідно правил затверджених вищим органом державної влади з питань аграрної 

політики;  

продукт  вироблено згідно із правилами  органічного виробництва;  

було дотримано відповідного  перехідного періоду, передбаченого уповноваженим органом 

сертифікації.  

Імпортована органічна продукція, вироблена відповідно до нормативно-правових актів країн 

походження, що підтверджено відповідними сертифікатами, позначена термінами “органічний”, 

“біодинамічний”, “біологічний”, “екологічний”, словами із префіксом „БІО“ тощо, має у перекладі на 

українську мову позначатися терміном “органічний продукт”. Маркування імпортованої органічної 

продукції українським логотипом має бути підтверджене відповідними уповноваженими 

українськими органами сертифікації згідно із відповідним зверненням експортерів, імпортерів або 

органів збуту органічної  продукції. Постачальники імпортованої органічної продукції надають 

відповідні підтвердження українським органам сертифікації, які засвідчують, що умови  виробництва 

були відповідні правилам органічного виробництва в Україні. Українські органи сертифікації 

органічного виробництва визначають чи відповідає назва продукції  продуктам, які згідно із 

законодавством України були вироблені, як органічні.  

Експортери та імпортери органічної продукції зобов'язані впевнитися у відповідності 

маркування органічної продукції з сертифікатами, які супроводжують кожну партію. Опис символів, 

якими позначається органічна продукція, їх використання та маркування органічної продукції 

здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Розділ V. СЕРТИФІКАЦІЯ В ОРГАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 
Стаття 16. Придатність земель  та об’єктів виробництва 

Вибір земель для ведення органічного агровиробництва здійснюється відповідно до правил та 

принципів органічного виробництва. Не може бути встановлено жодних обмежень для 

сільськогосподарських виробників щодо тривалості перехідного періоду виходячи з показників 

оцінки земель (ґрунтів). Оцінка придатності земельних ділянок, тваринницьких приміщень та 
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переробних підприємств для органічного виробництва сільськогосподарської продукції (сировини) та 

органічних продуктів харчування здійснюється відповідними уповноваженими органами сертифікації 

органічного виробництва у відповідності з правилами органічного виробництва, а також в порядку 

забезпечення безпечності та якості харчових продуктів. Виробник сільськогосподарської продукції, 

який бере на себе зобов’язання дотримуватися правил органічного виробництва та порядку 

безпечності та якості харчових продуктів має право звертатися до органів сертифікації для 

затвердження плану переходу на органічне виробництво. Не встановлено жодних обмежень для будь-

якої категорії сільськогосподарських товаровиробників незалежно від форми власності, юридично-

правового чи іншого господарського статусу.   

 У разі потреби для оцінки придатності земельних ділянок, тваринницьких приміщень, 

сховищ, переробних та пакувальних підрозділів та підприємств уповноважені органи сертифікації 

органічного виробництва можуть  звертатися до Української лабораторії якості і безпеки продукції 

агропромислового комплексу, Кримського республіканського та обласних державних проектно-

технологічних центрів охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Державної інспекції з контролю 

якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку та відповідних підрозділів у областях, 

санітарно-епідеміологічних станцій, ветеринарних інспекцій.   

До оцінки придатності землі та інших виробничих об’єктів для органічного виробництва 

можуть також залучатися, за їх згодою, представники центрального органу виконавчої влади з питань 

аграрної політики, центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього 

природного середовища, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, 

центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики, а 

також Української академії аграрних наук та освітні заклади аграрної освіти II-IV рівнів акредитації. 

Стаття 17. Сертифікація виробництва органічної продукції та сировини 

Виробництво органічної продукції та сировини підлягає добровільній сертифікації. 

Сертифікація виробництва органічної продукції та сировини здійснюється уповноваженими 

органами сертифікації з метою встановлення його відповідності вимогам до виробництва органічної 

продукції, сировини, встановленим у нормативних документах. 

Після проведення сертифікації виробництва органічної продукції та сировини та офіційного 

підтвердження відповідності вимогам Правил органічного виробництва та проходження відповідного 

перехідного періоду видається сертифікат встановленого зразка, а продукція отримує право 

маркуватися як органічний продукт. 

Продукція, вирощена у перехідний від традиційного до органічного виробництва період до 

досягнення статусу органічної після проходження відповідної сертифікації може також отримати 

статус та маркуватися як продукція перехідного періоду. 
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У разі встановлення невідповідності процесу виробництва певної продукції (сировини) 

вимогам, встановленим у нормативних документах, органом із сертифікації проводиться їх 

десертифікація. 

Державний нагляд і контроль за органами сертифікації органічного виробництва здійснюється 

центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та відповідним державним 

структурним підрозділом цього органу або іншою державною установою, що є компетентною у 

питаннях здійснення контролю якості та безпеки сільськогосподарської та харчової продукції, які 

контролюють  дотримання правил органічного виробництва відповідно до їх компетенції. Порядок 

процедури державного нагляду та контролю розробляється Кабінетом Міністрів України.  

Послуги органів сертифікації органічного виробництва надаються на платній основі у 

відповідності з розцінками, затвердженими центральним органом виконавчої влади з питань аграрної 

політики. Витрати виробників органічної продукції на сертифікацію відшкодовуються за рахунок 

коштів державного бюджету. Порядок відшкодування витрат на сертифікацію визначається 

Кабінетом Міністрів України.  

Розділ VІ. НАУКОВЕ, ДОРАДЧЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ  

Стаття 18. Наукове, дорадче та інформаційне забезпечення органічного 

сільськогосподарського виробництва 

Наукове забезпечення органічного сільськогосподарського виробництва здійснюють Українська 

академія аграрних наук, мережа науково-дослідних установ і навчальних закладів у порядку, 

встановленому законодавством, в т.ч. через відпрацювання та впровадження реальних моделей 

органічного виробництва та моделей переходу на органічне виробництво. Використовуються 

практичні досягнення будь-яких виробників органічної продукції, як в Україні так і за її межами для 

їх швидкого масового застосування. Надання порад, інформаційне та навчально-дорадче 

забезпечення виробників органічної продукції здійснюють сільськогосподарські дорадчі служби 

України та Центри наукового забезпечення АПВ Української академії аграрних наук в рамках 

реалізації Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2009 

року. Координацію дорадчої діяльності з органічного виробництва, інформаційного їх забезпечення, 

навчання та підвищення кваліфікації дорадників з цих питань здійснює Навчально-координаційний 

центр сільськогосподарських дорадчих служб. 

Українська академія аграрних наук, мережа науково-дослідних установ і навчальних закладів 

перебудовують свою діяльність і створюють ефективні дослідницькі та навчальні програми 

відповідно до того, що держава визнає органічне виробництво та важливим напрямком розвитку 

національної економіки та стратегії суспільного розвитку. 

Стаття 19. Статистична звітність та державна інформаційна 
 база даних органічного виробництва 
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Уповноважений орган державної влади з питань органічного виробництва здійснює збір, 

накопичення та обробку статистичної та ринкової інформації  щодо виробництва, переробки, 

продажу, експорту, імпорту та споживання органічної продукції та створює умови для вільного 

доступу до цієї інформації та створених державних баз даних для усіх зацікавлених суб’єктів 

господарювання та  фізичних осіб. Порядок здійснення такої діяльності визначається Кабінетом 

Міністрів України та відображається на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади з 

питань аграрної політики України. 

Державні органи, уповноважені для збору та обробки статистичної звітності та підтримання 

інформаційної системи і баз даних, а також порядок їх діяльності у цій сфері визначаються Кабінетом 

Міністрів України. Уповноважені державні органи зобов’язані досліджувати та прогнозувати ринок 

органічної сільськогосподарської продукції, розвивати його інформаційну систему, розробляти 

перелік інформації потрібної для створення інформаційної системи та бази даних органічного 

виробництва і органічних продуктів харчування, здійснювати перевірку достовірності та 

використання такої інформації. Уся інформація про органічне виробництво України розміщується на 

офіційному сайті Центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.  

Стаття 20. Фінансове забезпечення виробництва 

органічної продукції та сировини 

Підтримка виробництва органічної продукції та сировини здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. 

Розділ VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА  

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ  

Стаття 21. Основні напрямки міжнародного співробітництва 

Міжнародне співробітництво у сфері виробництва органічної продукції та сировини 

здійснюється за рахунок фінансової підтримки з державного та місцевих бюджетів шляхом: 

участі в роботі відповідних міжнародних організацій; 

укладання міжнародних договорів, включаючи двосторонні угоди, про взаємне визнання 

нормативних актів у сфері виробництва органічної продукції та сировини, а також з розроблення та 

розширення асортименту органічної продукції та перспективних технологій їх виробництва; 

гармонізації нормативних актів з міжнародними нормативними актами, які визначають або 

розширюють вимоги у сфері виробництва органічної продукції та сировини; 

обміну інформацією у сфері виробництва органічної продукції та сировини; 

залучення міжнародної технічної допомоги та інвестицій для становлення та розвитку 

органічного сектору, ринків збуту продукції та інфраструктури; 

сприяння розвитку експорту та імпорту органічної продукції (сировини) та органічних 

продуктів харчування. 

Стаття 22. Міжнародні договори України 
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З метою реалізації державної політики у сфері міжнародного співробітництва з органічного 

виробництва Україна укладає міжнародні угоди з іншими країнами. Якщо в міжнародних договорах 

України, ратифікованих Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачені у 

цьому Законі то застосовуються правила, викладені  у міжнародному договорі, якщо вони не 

суперечать базовим вимогам уповноважених міжнародних організацій органічного виробництва. 

 

Розділ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

Стаття 23. Правопорушення у сфері органічного виробництва 

Будь-які дії операторів у сфері виробництва, переробки, транспортування, зберігання та 

споживання органічної продукції, сировини та органічних продуктів харчування, що суперечать 

законодавчо встановленому регламенту та нормативно-правовим актам, є правопорушеннями 

законодавства у сфері органічного виробництва. 

До сфери таких правопорушень відносяться: 

збут підприємствами - виробниками, юридичними та фізичними особами органічної 

продукції, сировини та органічних продуктів харчування, що вироблені не у відповідності із 

стандартами та технічними регламентами; 

виробництво, збут і споживання  традиційної або частково екологічно чистої продукції чи 

продукції призначеної для здорового чи дитячого харчування під виглядом органічної  продукції, 

органічної сільськогосподарської сировини та органічних продуктів харчування; 

надання пільг виробникам та споживачам органічної продукції, діяльність яких не відповідає 

вимогам законодавства на органічну продукцію, відповідним стандартам та технічним регламентам; 

не виконання розпоряджень, приписів органів, що здійснюють сертифікацію, державний 

нагляд та контроль за дотриманням чинного законодавства та нормативних актів про органічне 

виробництво, а також створення перешкод для їх діяльності; 

необґрунтована відмова від надання уповноваженим органам необхідної інформації щодо 

виробництва, переробки, збуту та споживання органічної  продукції, органічної 

сільськогосподарської сировини та органічних продуктів харчування; 

неправомірне використання маркування органічної  продукції, органічної 

сільськогосподарської сировини та органічних продуктів харчування, що були вироблені не у 

відповідності із затвердженими стандартами та технічними регламентами; 

маркування традиційної сільськогосподарської продукції, сировини та звичайних продуктів 

харчування, що не вироблені за стандартами виробництва органічної  продукції, органічної 

сільськогосподарської сировини та органічних продуктів харчування спеціальними позначеннями  та 

логотипами, що вказують на екологічне чи органічне походження продукції, як наприклад 

“екологічно чистий продукт“, “екологічно чиста продукція“,  “біо-продукт “,  “натуральний продукт“ 

тощо. 
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Законами України  можуть бути спеціально визначені також інші правопорушення у сфері 

органічного виробництва. 

Статтю 24. Відповідальність за порушення законодавства  

про органічне виробництво 

 За порушення законодавства про органічне виробництво винні особи несуть цивільно-

правову, адміністративну та кримінальну відповідальність, передбачену чинним законодавством 

України. 

 Підприємства, установи, організації та інші суб’єкти підприємницької діяльності, а також 

громадяни зобов’язані відшкодовувати шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про 

органічне виробництво, у порядку та розмірах, встановлених законодавством України.  

Розділ IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: 

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавства 

України у відповідність із цим Законом; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 

 


