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Генезис ринку органічних продуктів в світі
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• Фермери та споживачі, зацікавлені в споживанні здорової 
їжі, організовуються в клуби, товариства, організаціїКлубний

• Зростає кількість виробників органічної продукції, 
формуються асоціації та професійні об’єднанняГалузевий

• Створюється нормативно-правова база діяльності 
суб’єктів органічного виробництва, розвивається 
інфраструктура виробництва, переробки й реалізації 
органічних продуктів

Ринковий

• Суспільство усвідомлює користь та переваги органічного 
виробництва, держава активно допомагає розвитку як 
пропозиції, так і попиту на екологічно чисті продукти 
харчування

Загально-
національний



Структура ринку органічної продукції в Україні

реалізація за 
цінами 

звичайної
18%

експорт
80%

реалізація як 
"органічний 

продукт"
2%
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Близько 80 % вітчизняної органічної продукції експортується в розвинені
країни. Це переважно зернові, бобові та олійні культури. Решту продукції
реалізовують на внутрішньому ринку як звичайну (незважаючи на те, що
вона сертифікована за міжнародними стандартами), і лише 10 % з неї
реалізується з позначкою «органічний продукт».

Джерело: дані Міністерства аграрної політики та продовольства України



Цінова ситуація на ринку органічної продукції

Вид продукції

Ціна на продукцію, грн / кг Перевищення 
ціни 

органічної 
продукції, раз

звичайна органічна

Хліб 5-7 24-30 3-6
Молоко 6-8 16-20 2-3
Цукор 6-8 60-80 10
Курятина 22-25 80-120 3-6
Яйця курячі, 10 шт 7-12 30-38 4-5
Яблука 5-7 16-20 2-4
Картопля 2-3 20-25 7-12
Помідори 4-6 40-55 7-14
Мед 60-80 130-200 2-3
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Якщо у країнах ЄС органічна продукція дорожча від звичайної на 20-30 %, то у нас на
окремі види продукції перевищення ціни сягає 10 разів. Значну частку вартості
органічної продукції складають витрати на доставку до кінцевого споживача. Органічні
продукти мають обмежений термін зберігання, вимагають спеціальної переробки та
транспортування. На високу ціну впливає також ненасиченість ринку такою продукцією
та довгі ланцюжки посередників. Крім того, у ціну закладається вартість сертифікації,
інспекції та премія за вищу ризикованість виробництва.



Ємність ринку органічної продукції України, млн грн
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Потенційна ємність ринку органічної продукції в Україні
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частка споживання 
органічної продукції

50-80 % залежно від виду

частка споживання 
органічної продукції

15 %

30,1 млрд. грн 9,7 млрд. грн

39,8 млрд. грн

ПОТЕНЦІЙНА ЄМНІСТЬ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

децильна група з найвищим 
рівнем доходу
(4,58 млн. чол.)

сім’ї з дітьми до 7 років
(7,25 млн. чол.)

ПОТЕНЦІЙНІ СПОЖИВАЧІ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ



Структура потенційного органічного ринку за видами продукції
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Яйця, шт
22%

Фрукти, ягоди
5%

Цукор і мед
4%

Олія і жири
4%

М’ясо і м’ясо-
продукти

33%

Хліб і хлібні 
продукти

8%
Овочі, 

картопля
13%

Молоко та сир
11%



Перешкоди на шляху ефективного формування 
попиту та пропозиції

Високі ціни на сертифіковану органічну продукцію

Відсутність законодавчого забезпечення та фінансової підтримки з 
боку держави

Обмежений асортимент вітчизняної органічної продукції

Високі тарифи на послуги сертифікаційних компаній

Відсутність надійної гарантії збуту продукції 

Низька купівельна спроможність населення
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Недовіра до органічної продукції, слабка екологічна свідомість споживачів 



Частка органічних сільськогосподарських угідь: 2015 р – 5 %, 
2020 р. – 7 %, (проти 0,7 % у 2012 р.)

Збільшення кількості сертифікованих органічних 
товаровиробників, що займаються виробництвом молока, овочів, 

фруктів та лікарських рослин: 2015 р. – у 3 рази, 2020 р. – у 10 
разів

Створення науково-інформаційних центрів 
з органічного виробництва при вищих навчальних закладах:

2015 р. – 10 центрів, 2020 р. – 22 (проти 3 у 2012 р.)

Основні індикатори розвитку органічного 
виробництва на період до 2020 року
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Запровадження обов’язкової статистичної звітності для 
сертифікованих товаровиробників органічної продукції

Зростання частки органічної продукції: 2015 р. – 7 % валової 
продукції, 2020 р. – 10 %, (проти 5 % у 2010 р).



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!




