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Ц ур к ан  А н н а  О л е г ів н а , студентка магістратури факультету обліку та аудиту«О блікове забезпечення операцій з кредитування в ком ерційних банках: проблеми та перспективи &  виріш ення»Ш м а й л ю к  їн н а  В а д и м ів н а , студентка магістратури факультету обліку та аудиту«О блікове забезпечення управління інноваційно-інвестиційним процесом  на підприємстві»Ш о л о м іц ь к а  Ів а н н а  А н д р іїв н а , студентка м агістратури ф акультету обліку та аудиту«А ктуальн і проблеми проведення інвентаризації у  сільськогосподарських підприємствах»Ю су п о в а  Б о гд ан а В л а д и сл а в ів н а , студентка магістратури факультету обліку та аудиту«О собливості формування обл ікової політики підприємства з метою оптим ізації оподаткування»
С Е К Ц ІЯ  2Т р а н сф о р м а ц ія  ек он ом ічн ого кон трол ю  і ан ал ізу в у м о в ах а д а п т а ц ії до тен ден ц ій  м іж н ар о д н о ї практ ики (ауд . 1206)К е р ів н и к  с е к ц ії: Ш е в ч у к  О л ен а Д м и т р ів н а , к .е .н ., доцент кафедри аудиту та держ авного контролю  Вінницького національного аграрного університету

Гавриленко Микола Миколайович, Генеральний директор А Т«Укртрпксішфтй»«< »ціпки стіш у то перспектив вітчизняного нафтогазового сектору»
І уціїленко Оксани Олександрівна, к .е .н ., доцент; завідувач кафедри аудитупі держанного контролю«Держави« регулювання та контроль якості органічної продукції»
Дичок Іван Йосипович, завідувач агрономічного та облікового відділення Морпя і инського коледж у Вінницького національного аграрного університету «Вдосконалення інформаційного забезпечення визначення ф інансових результатів і відображення їх  у  звітності»К о зач ен к о  А н н а  Ю р іїв н а , к .е .н ., старш ий викладач кафедри аудиту та держ авного контролю«О рганізація внутріш нього контролю  невиробничих витрат на підприємствах»
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М у л и к  Т етя н а О л е к с іїв н а , к .е .н , доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики«О ц ін к а ін вестиційної діяльності підприємств У кр аїн и : стан та перспективи розвитку»М у л и к  Я р о сл а в н а  Іг о р ів н а , к .е .н ., доцент кафедри аудиту та держ авного контролю«О собливості орган ізації ф інансового контролю  з ціллю  забезпечення екон ом ічної безпеки»П авлдок М и к о л а М и к о л а й о в и ч , аспірант В інн ицького національного аграрного університету«Економ ічний контроль і аналіз п родукц ії тваринництва в ум овах адаптації до тенденцій м іж н ародної практики»П етр и ч ен к о  О л ек сан д р  А н а т о л ій о в и ч , кандидат економ ічних наук, доцент кафедри аналізу та статистики«А н аліз виробництва м олока в У к р а їн і: стан та перспективи»Т о м а ш у к  їн н а  В ік т о р ів н а , асистент кафедри аналізу та статистики «А н аліз ф інансового стан у та інвестиційного потенціалу В ін н и ц ької області»
Т о м ч у к  О л е н а  Ф е л ік сів н а , к .е .н ., доцент кафедри аналізу та статистики «Управлінський аналіз: поняття, принципи та осн овн і елементи»Ф а б іа н сь к а  В ік т о р ія  Ю х и м ів н а , к .е .н ., доцент кафедри аудиту та держ авного контролю«К ом ерційна пропозиція аудиторської ф ірм и щ одо аудиту ф ін ан сової звітності: фактори впливу та методика підготовки»Ф едори ш и н а Л ід ія  Ів а н ів н а , к .і.н ., доцент кафедри аналізу та статистики «М етодичні підходи до управлінського аналізу»
Ч у д а к  Л ін а  А н а т о л іїв н а , к .е .н ., старш ий викладач кафедри аудиту та держ авного контролю«П одаткові ризики у  адм ініструванні податків»Ш е в ч у к  О л ен а Д м и т р ів н а , к .е .н ., доцент кафедри аудиту та держ авного контролю«С уч асн і особливості податкового контролю  в У кр аїн і»А вд еева Ю л ія  М а к си м ів н а , студентка магістратури ф акультету обліку та аудиту«О собливості забезпечення контролін гу витрат підприємства в сучасн и х ум овах господарю вання»
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

К.е.н., доцент кафедри  аудиту та державного контролю Гуцаленко О.О.



Україна володіє 1/10 запасів чорнозему у світі. Він займає близько 44% території країни

ОСНОВНІ ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ ЄВРОПИ В СИСТЕМІ WRB (WORLD REFERENCE BASE) 



Харківська 
Черкаська 

Вінницька 
Кіровоградська
Хмельницька

Івано-Франківська
Тернопільська

Полтавська













ПЕРЕВАГИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
НА ПОЛІ У ТВАРИННИЦТВІ                      ПРИ ПЕРЕРОБЦІ

ПРОДУКЦІЇ

• синтетичні
добрива

• пестициди
• гербіциди
• інших штучні

речовини та ГМО

• використання гормонів
росту, лактації

• генно-модифікованих
кормів та синтетичних
домішок у корми

• утримування тварин у
не гуманних умовах

•використання синтетичних 
домішок: консервантів, 
стабілізаторів, барвників, 
ароматизаторів, 
поліпшувачів смаку



ОРГАНІЧНИЙ ПРОДУКТ 
(ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ)

•Висока собівартість і, як наслідок, висока 
ціна навіть при малій рентабельності.

•Низький рівень платоспроможності 
населення робить органічний продукт 
малодоступним для споживання.

•Велика кількість населення не довіряє 
напису “органік” через необізнаність і 
нерегульованість та незахищеність 
державою.



Органічна сертифікація.
1 крок: НАМІР

Ракова Олена,  ГС “ Органічна Україна ”, 067-17-17-577, info@organicukraine.org.ua

Органічне 
виробництво

ДОБРОВІЛЬНО СВІДОМО ФІЛОСОФІЯ



Органічна сертифікація.
2 крок: Стандарт

Міжнародні 
стандарти

Національні 
стандарти

Приватні 
стандарти

Закон Про основні принципи та вимоги
до органічного виробництва, обігу та 
маркування органічної продукції

http://www.demeter.de/inhalt.php
http://www.demeter.de/inhalt.php
http://www.bioland.de/
http://www.bioland.de/


Аудит можливостей господарства стати органічним

1. Обрати вид діяльності (тваринництво, рослинництво, переробка, заготівля дикоросів, 
бджільництво, аквакультура)

2. Визначитися з землю ( формою власності та об’ємом) чи територією на якій будуть 
впроваджуватися стандарти органічного виробництва

3.Проаналізувати ризики з економічної чи господарської діяльності зайнятися органічним 
виробництвом 

Наприклад: дорого в 1000 вуликах змінити пластикові рамки, недостатній банк землі в 
компанії, компанія вже вирощують такий же неорганічний продукт, недостатній об’єм 
органічних кормів на ринку)

4. Знайти рішення для цих ризиків і зрозуміти термін перехідного періоду

5. Об’єктивно зрозуміти вартість щорічної сертифікації та консалтингових послуг 

Органічна сертифікація.
3 крок: Первинний аудит

Ракова Олена,  ГС “ Органічна Україна ”, 067-17-17-577, info@organicukraine.org.ua



Лого Назва Країна

Органік Стандарт Україна

Ecoglobe Вірменія

Istituto

Certificazione Etica

e Ambientale

Італія

Bioagricert S.r.l. Італія

Lacon GmbH Німеччина

CERES Certification 

of Environmental 

Standards GmbH 

Німеччина

Kiwa BCS Öko-

Garantie GmbH

Німеччина

Control Union 

Certifications

Нідерланди

Органічна сертифікація.
4 крок: Орган сертифікації

Ракова Олена,  ГС “ Органічна Україна ”, 067-17-17-577, info@organicukraine.org.ua

Лого Назва Країна

Suolo e Salute srl Італія

Agreco R.F. Göderz

GmbH 

Німеччина

Ecocert SA Франція

Bio.inspecta AG Швейцарія

A CERT European 

Organization for 

Certification S.A

Греція

Valsts SIA 

“Sertifikācijas un 

testēšanas centrs”

Латвія

CCPB Srl Латвія

Letis S.A Аргентина

Орган сертифікації повинен бути обов’язково акредитований під конкретний стандарт



В Україні діє 

18 недержавних 

міжнародно 

акредитованих 

органів 

сертифікації 

органічного 

виробництва, 

включених до 

офіційного 

Переліку, 

затвердженого 

Комісією ЄС 

(Постанова (ЄС) 

№ 1235/2008 від 

08.12.2008). 



ОРГАН 
СЕРТИФІКАЦІЇ

намір здійснювати 

сертифікацію 

органічного виробництва ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦІЇ 

ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

«ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОРГАНІВ З 

ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ»

РЕЄСТР ОРГАНІВ 
СЕРТИФІКАЦІЇ

МІНАГРОПОЛІТИКИ

включення

Інформація про оператоів 



Запровадження 

РЕЄСТРУ ОПЕРАТОРІВ, 

РЕЄСТРУ ОРГАНІВ СЕРТИФІКАЦІЇ та 

РЕЄСТРУ ОРГАНІЧНОГО НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

- Надає можливість отримувати актуальну, достовірну інформацію стосовно

операторів, органів сертифікації та органічного насіння у відкритому доступі

- Сприятиме налагодженню ефективної системи державного контролю

(нагляду) у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної

продукції.

- Дозволяє перейняти кращі практики країн ЄС у сфері органічного

виробництва.



Органічна сертифікація.
5 крок: Заявка та контракт

1. У обраного органу сертифікації 
отримати заявку

2. Проаналізувати та підготувати 
самостійно або з консультантом 
необхідний пакет документів

3. Надіслати заявку в орган сертифікації
4. Погодити всі нюанси комерційної 

пропозиції
5. Підписати контракт



Органічна сертифікація.
6 крок: Сертифікація

Ракова Олена,  ГС “ Органічна Україна ”, 067-17-17-577, info@organicukraine.org.ua

Інспекція Оцінювання
• Огляд виробництва

• Перевірка документації

• Обговорення 

• Відбір зразків 

• Перевірка невідповідностей з 
останньої інспекції

• Формування пакету інспекційних 
документів

 Інспектор не приймає рішення 

• Перевірка інспекційних 
документів

• Оцінка результатів інспекції

• Прийняття рішення 

• Сертифікаційний комітет

• Сертифікаційне рішення

• Сертифікат (якщо рішення 
позитивне)

• Підсумкова оцінка

• Інспекційний звіт



Значення сертифікації для учасників органічного ринку

Для виробника Для споживача

Відокремлення органічних
виробників від інших

Відповідність всіх стадій 
виробництва встановленим 
вимогам

Доступ до особливого сектору 
ринку з преміальною ціною

Захист від обману та фальсифікації 
товару на ринку

Введення спеціальних схем 
підтримки для 
сільськогосподарського
виробництва

Сприяє побудові законодавчої
бази, що надає можливість
споживачам впевнено купувати
товари



- IFOAM – міжнародна федерація з органічного сільськогосподарського руху;

- Постанова Ради ЄС 834/2007 та Постанова Ради ЄС 2092/91 про органічне

виробництво та відповідне маркування сільськогосподарської продукції і продуктів

харчування;

- Стандарти органічного сільськогосподарського виробництва та

маркування сільськогосподарської продукції і продуктів харчування «БІОЛан» - приватні

українські стандарти ;

- Національна Органічна Програма (NOP) – національна органічна програма США;

- Японські сільськогосподарські стандарти (JAS) – національні стандарти Японії;

- Стандарти «Біо Свіс» (Bio Suisse) – приватні стандарти швейцарської Асоціації «Біо

Свіс»;

- Деметр – стандарти біодинамічного сільського господарства;

- Внутрідержавні стандарти, постанови, програми і правила (директиви і правові

норми).

РІЗНОВИДИ СТАНДАРТІВ:



ПЕРШИЙ 

БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (СИСТЕМА НАССР, СТАНДАРТ ISO 22 000, GMP, BRC/IFS)

ДРУГИЙ 

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (СТАНДАРТ ISO 9001-2009)

ТРЕТІЙ 

ОРГАНІЧНА ЯКІСТЬ (СТАНДАРТИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА (РЕГУЛЮВАННЯ ЄС, ПРИВАТНІ 

СТАНДАРТИ)) 

СЕРТИФІКАЦІЯ, 

як основна складова гарантійної системи, 

ПІДТВЕРДЖУЄ ЯКІСТЬ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

НА ТРЬОХСТУПЕНЕВОМУ РІВНІ:







 прийнято 10.07.2018

введений в дію 02.08.2019

СФЕРА ДІЇ ЗАКОНУ:

регулює відносини у сфері органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції, що виробляється, перебуває в обігу, ввозиться на митну
територію України або вивозиться з неї в митному режимі експорту

не поширюється на виробництво та обіг продукції, призначеної для власного
споживання, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів, продукцію
мисливства та рибальства, вилучену із природного середовища

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ 

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ»



 повноваження органів виконавчої влади;

права та обов’язки суб’єктів ринку органічної продукції;

вимоги до виробництва, обігу, маркування та реалізації органічної
продукції;

 сертифікація та органи сертифікації;

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ 

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ»

ВИЗНАЧАЄ



відкриті реєстри операторів ринку, органів сертифікації, органічного насіння та
садивного матеріалу;

 перелік іноземних органів сертифікації;

 державний нагляд (контроль) за діяльністю операторів органічного ринку та
органів сертифікації;

адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері
органічного виробництва у сфері органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ 

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ»

МІСТИТЬ ОСНОВНІ ДАНІ



Інформація про харчові продукти:

1) не повинна вводити споживачів  в оману

2) повинна бути точною, 

достовірною  та зрозумілою для 

споживача

П
Р

И
Н

Ц
И

П
И

3) не повинна приписувати будь- яким 

харчовим продуктам, крім  природних 

мінеральних вод та  харчових продуктів 

для спеціальних  медичних цілей, 

властивостей, що  сприяють запобіганню 

чи лікуванню  захворювань, або 

посилатися на такі  властивості2

8



Реклама будь-якого неорганічного продукту як органічного, у тому числі використання напису

«органічний продукт» у власних назвах та торговельних марках, вважається недобросовісною

рекламою.

Недобросовісна реклама – реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати

шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності,

перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження. Закон

України «Про рекламу»

Продукт, виробництво  якого 

сертифіковано  як органічне

«органічний  продукт»

Продукт, виробництво  якого не 

сертифіковане  як органічне

«органічний  продукт»

НЕДОБРОСОВІСНАРЕКЛАМА
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Маркування – слова, описи, знаки для товарів і послуг 

(торговельні марки),  графічні зображення або символи, 

що стосуються харчових продуктів, які  розміщуються на 

будь-якій упаковці, етикетці (стікері), кольєретці, а за  

відсутності упаковки, у документі або повідомленні, що 

супроводжують  харчовий продукт або посилаються на 

нього.

Закон України «Про інформацію для споживачів щодо 

харчових продуктів».

Маркування – інформація про органічну продукцію, у 

тому числі державний  логотип для органічної продукції, 

нанесена на етикетку, упаковку, тару,  контейнер, 

контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку, листок-

вкладиш або  на інші елементи упаковки, що 

супроводжує таку продукцію або посилаться  на неї 

відповідно до вимог законодавства у сфері органічного 

виробництва,  обігу та маркування органічної продукції.

Закон України «Про основні принципи та вимоги до 

органічного  виробництва, обігу та маркування 

органічної продукції». 3
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ВЧИМОСЬ ЧИТАТИ ЕТИКЕТКИ

ЯК ВІДРІЗНИТИ ОРГАНІК ВІД 
ПСЕВДООРГАНІК









АЛГОРИТМ МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ОПЕРАТОРІВ

Органічний продукт, 

вироблений  відповідно до 

вимог законодавства

ПРАВИЛЬНІСТЬ МАРКУВАННЯ  ОРГАНІЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ:

Державний логотип для органічної  

продукції з акронімом держави  походження, 

напис «organic» та  реєстраційний код органу 

сертифікації

Оператор

Орган сертифікації

Орган

сертифікації

Надсилає  

Органу 

сертифікації,

маркування на  

затвердження

Надає письмову 

згоду  на 

безоплатній основі

Перевіряє

Перевіряє



Інформація про харчові продукти не повинна

приписувати будь-яким харчовим продуктам, крім

природних мінеральних вод та харчових продуктів

для спеціальних медичних цілей, властивостей, що

сприяють запобіганню чи лікуванню захворювань, або

посилатися на такі властивості.

Забороняється маркування державним логотипом для

органічної продукції, сільськогосподарської продукції,

що була отримана не в результаті органічного

виробництва або є продукцією перехідного періоду, а

також використання під час маркування такої продукції

будь-яких позначень

та написів «органічний», «біодинамічний», «біологічний»,

«екологічний», «органік» та/або будь-яких однокореневих

та/або похідних слів від цих слів з префіксами «біо-»,

«еко» тощо будь-якими мовами.

ЗАБОРОНА

МАРКУВАННЯ

«органічний»

«екологічний»

«біо-»
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Реалізація імпортованої продукції на митній території 

України,  як органічної, дозволена за умови внесення 

органу іноземної  сертифікації до Переліку органів 

іноземної сертифікації.

Ввезена для реалізації на митній території України продукція, яка супроводжується відповідним сертифікатом,  що 

засвідчує органічне виробництво та/або обіг такої продукції у державі походження, визнається в Україні

як органічна продукція, а написи на оригінальному маркуванні «органічний», «біодинамічний», «біологічний»,

«екологічний», «органік» та будь-які однокореневі та/або похідні слова від цих слів з префіксами «біо-», «еко-»  тощо 

українською мовою позначаються написом «органічний продукт».

Україна

ВИМОГИ ДО МАРКУВАННЯ ІМПОРТОВАНОЇ
ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Копія сертифікату, що 

засвідчує  органічне 

виробництво та/або  

обіг такої органічної 

продукції у  державі 

походження, виданого  

органом іноземної 

сертифікації,  внесеним 

до Переліку органів  

іноземної сертифікації

Копія сертифікату, що  

підтверджує 

відповідність  обігу 

такої органічної 

продукції  вимогам 

законодавства у сфері  

органічного 

виробництва,

обігу та маркування 

органічної  продукції, 

виданого органом  

сертифікації

+ + = Органічни

й  

продукт
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АЛГОРИТМ МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ІМПОРТЕРОМ

Україна

Імпортер органічної продукції при ввезенні 

продукції  на митну територію України
У митній декларації поряд з кодом УКТ

ЗЕД робить позначення, що даний товар є

органічним продуктомь

Митна

декларація

При цьому органічна продукція, 

вироблена за  межами України, не може 

маркуватись  Державним логотипом для 

маркування  органічної продукції

Маркування

Органічного

продукту

Написи на оригінальному маркуванні «органічний», «біодинамічний»,

«біологічний», «екологічний», «органік» та будь-які однокореневі

та/або похідні слова від цих слів з префіксами «біо-», «еко-» тощо

українською мовою позначаються написом «органічний продукт» та

не потребують додаткового погодження.

Копія сертифікату, 

що  засвідчує 

органічне  

виробництво та/або 

обіг  такої органічної 

продукції  у державі 

походження,

виданого органом 

іноземної  

сертифікації, 

внесеним до  

Переліку органів 

іноземної  

сертифікації

Копія сертифікату, 

що  підтверджує 

відповідність  

обігу такої 

органічної  

продукції вимогам  

законодавства у 

сфері  органічного 

виробництва,  

обігу та 

маркування  

органічної 

продукції,  

виданого органом  

сертифікації

+



Наказ Мінагрополітики від 22.02.2019 № 67 «Про 
затвердження державного логотипа для органічної продукції", 

зареєстрований в Мін’юсті 14.03.2019 за № 261/33232

ДЕРЖАВНИЙ ЛОГОТИП ДЛЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПІДЗАКОННІ АКТИ





Крім того, жовтий і синій – це кольори 

державного прапору  України, і, таким чином, 

логотип показує, що саме Україна є  місцем, 

де народжується нове життя, де 

розвивається органічне  сільське 

господарство. 43

Логотип представляє собою два кола: жовте та блакитне, які перетинаються і находять один на інший  

утворюючи фігуру у вигляді листка рослини зеленого кольору (так само, як і при змішуванні жовтого

і блакитного кольорів утворюється зелений колір).

Ідея полягає в тому , що органічна продукція народжена природою, де завдяки поєднанню сонячного тепла  і 

світла та води утворюється нове життя (процес фотосинтезу).



РОЗМІЩЕННЯ НА 

КОЛЬОРОВОМУФОНІ

44





Логотип є незмінним символом.

У вільному місці в логотипі з написом не дозволяється наносити текст, символи, будь-які логотипи чи інші 

елементи. Забороняється змінювати кольори та  пропорції логотипу.

Не дозволяється 

наносити  текст та 

зображення

на логотип

Не дозволяється 

змінювати  

кольори

Не дозволяється 

змінювати  фон на 

чорно-білий

Не можна наносити 

логотип  без рамки та 

білого фону

Не дозволяється 

змінювати  форму 

логотипу

Не дозволяється 

змінювати  фон 

логотипу

ЗАБОРОН

И
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розробка і прийняття 12 підзаконних  актів:

 наказ Мінагрополітики від 10.03.2019 №143 “Про
затвердження Порядку підтвердження спеціальних знань
інспектора з органічного виробництва та /або обігу органічної
продукції у сфері органічного виробництва”

ПІДЗАКОННІ АКТИ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ 

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ»



 порядок (детальні правила) органічного виробництва та обігу

органічної продукції;

 порядок сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної

продукції;

 порядок ведення Реєстру операторів, Реєстру органів сертифікації та 

Реєстру органічного насіння і садивного матеріалу

ПІДЗАКОННІ АКТИ

3 ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,

якими передбачається затвердити:



 державний логотип для органічної продукції;

 перелік речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які

дозволені до використання в гранично допустимих кількостях;

 вимоги до матеріально-технічної бази та інших об’єктів інфраструктури, необхідних для виконання функцій із

сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції;

 форма заявки на включення до Реєстру органів сертифікації;

 порядок звітування органів сертифікації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної аграрної політики, та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізацію державної аграрної політики, про видані ним сертифікати;

 порядок розгляду апеляцій на рішення органів сертифікації;

 порядок ведення Переліку органів іноземної сертифікації;

 порядок підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у 

сфері органічного виробництва;

 порядок, періодичність декларування та подання зведених матеріалів щодо обсягів органічної продукції, яка вводиться 

в обіг органами сертифікації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію

державної аграрної політики, та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію

державної аграрної політики.

ПІДЗАКОННІ АКТИ

9 НАКАЗІВ МІНАГРОПОЛІТИКИ

якими передбачається затвердити:



 Реєстр операторів (формується на підставі інформації органів сертифікації)

Реєстр органів сертифікації (формується на підставі заявки підприємств,
установ та організацій, які пройшли акредитацію в НААУ)

Реєстр органічного насіння і садивного матеріалу матеріалу (формується на
підставі інформації від операторів, які здійснюють виробництво та/або реалізацію
органічного насіння та/або садивного матеріалу)

ПІДЗАКОННІ АКТИ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
“ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ”:



Суб’єкти господарювання протягом 18 місяців з дня

введення в дію цього Закону мають право

використовувати напис «органічний продукт» у

власних

назвах продуктів та торговельних марках, а також

позначення та написи «органічний», «біодинамічний»,

«біологічний», «екологічний», «органік» та/або будь-

які однокореневі та/або похідні слова від цих слів з

префіксами «біо-», «еко-» виключно за умови

наявності чинного сертифіката, виданого суб’єктом,

внесеним до Реєстру органів сертифікації.

Після закінчення цього терміну всі суб’єкти

господарювання, які є операторами, повинні бути

внесені до Реєстру операторів, а маркування

відповідати нормам закону описаним вище в цих

настановах.

з 02лютого 2021 року

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ

Суб’єктгосподарювання Сертифікат

+ =

Суб’єктгосподарювання Реєстр

+ =



у заяві зазначається :
 назва держави місцезнаходження органу іноземної сертифікації;
 підтвердження акредитації органу іноземної сертифікації національним
органом акредитації іноземної держави, яка є учасницею міжнародних або
регіональних угод про визнання акредитації;
 назва органу, що здійснює контроль за органом іноземної сертифікації.

ПРОЕКТ  НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ 

ПЕРЕЛІКУ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ”

Імпортер/

експортер

заява про 
внесення органу, 
що сертифікував 

його виробництво 
до Переліку

Держпрод-
споживслужба

ПІДЗАКОННІ АКТИ



№ 

п/п

Показник Перший рік

регулювання

(стартовий)

За п’ять років

1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого 

підприємництва на виконання

регулювання

0,00 грн 0,00 грн

2 Оцінка вартості адміністративних 

процедур для суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування

15 606,26 грн 78 031,30грн

3 Сумарні витрати малого підприємництва

на виконання

запланованого регулювання

15 606,26 грн 78 031,30 грн

4 Бюджетні витрати на адміністрування

регулювання суб’єктів малого 

підприємництва

9 126,25 грн 45 631,25 грн

5 Сумарні витрати на виконання

запланованого регулювання

24 732,51 грн 123 662,55 грн

РОЗРАХУНОК СУМАРНИХ ВИТРАТ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЩО ВИНИКАЮТЬ НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ 

РЕГУЛЮВАННЯ

149 суб’єктів підприємницької діяльності-
експортерів/імпортерів  органічної 

продукції за даними «Органік стандарт»

= 24 732,51/149=165,99 рік 

165,99х5=829,96 за 5 років





Примітка: розмір мінімальної заробітної плати встановлюється щорічно Законом України про Державний бюджет на відповідний рік.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, 

ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ПРОДУКЦІЮ

Неправильн

е  

маркування

=
ШтрафФіз.особа

х

х

3

5
ШтрафЮр.особа

Мінімальних  

зарплат

Реалізація харчових продуктів або кормів, 

маркування яких не  відповідає законодавству, якщо 

це не створює загрози для життя  та/або здоров’я 

людини або тварини.

Продукція без

сертифікату

ШтрафФіз.особа

х5

х8
ШтрафЮр.особа

Введення в обіг або реалізація продукції без

сертифіката, що засвідчує відповідність процесу

виробництва продукції та/або її обігу вимогам

законодавства у сфері органічного виробництва, обігу

та маркування органічної продукції або вимогам

законодавства держави походження такої продукції,

тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних

осіб у розмірі восьми мінімальних заробітних плат, на

фізичних осіб-підприємців у розмірі п’яти мінімальних

заробітних плат.

Мінімальних  

зарплат

Мінімальних  

зарплат

Мінімальних  

зарплат
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Н
Т
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Здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням суб’єктами ринку 

органічної продукції  законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та 

маркування органічної продукції відноситься до  повноважень Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів.

Держпродспоживслужба

Оператори ринку

Органи  

сертифікації
Іноземні органи  

сертифікації

здійснює вибірковий контроль



 запровадження Реєстру операторів, Реєстру органів сертифікації та Реєстру органічного насіння і

садивного матеріалу, Переліку органів іноземної сертифікації;

 сприяння розвитку та прозорості органічного ринку;

 посилення довіри споживачів та іноземних партнерів до українського органічного продукту як

такого, що вироблений відповідно до законодавства, адаптованого до вимог права ЄС у сфері органічного

виробництва;

 усунення торгових бар’єрів та визнання української органічної продукції на світовому ринку;

 запровадження сприяння розвитку та прозорості органічного ринку;

 посилення довіри споживачів до імпортованої органічної продукції;

 встановлення можливостей для держави налагодити ефективну систему захисту споживачів

органічної продукції;

 покращення іміджу України як надійного виробника органічної продукції на міжнародному рівні.

Цілі державного регулювання



Групи (підгрупи) Так Ні

Громадяни +

Держава +

Суб’єкти господарювання +

у тому числі суб’єкти малого 

підприємництва
+

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА. 



ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ (НАГЛЯД) У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ Й МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

здійснюватиметься шляхом проведення планових та позапланових заходів:

моніторингу органічної продукції
на ринку з метою запобігання
потраплянню на ринок
неорганічної продукції, 
маркованої як органічна;

перевірки діяльності органів
сертифікації;

вибіркової перевірки діяльності
операторів.



— відміна податку на доходи фізичних осіб при сплаті орендної плати за користування землею для

ведення товарного сільськогосподарського органічного виробництва та зниження податкового навантаження

на час перехідного періоду в органічному виробництві. Це буде суттєвою конкурентною перевагою, котра

зможе забезпечити більший рівень орендної плати власникам органічної землі;

— надання спеціального статусу сертифікованій органічній землі та створення умов довгострокової та

стабільної оренди земель під органічним виробництвом;

— впровадження Державної програми по харчуванню органічними продуктами в закладах освіти;

— створення механізму закладам освіти закупівлі місцевих продуктів від органічних фермерів.

Розробка спрощеного порядку закупівлі продукції харчування для дітей та підлітків у місцевих органічних

агровиробників, особливо у фермерів;

— розробка системи просування споживання органічної продукції за іміджевої, інформаційної та 

фінансової підтримки, наприклад, соціальна реклама про важливість вживання органічної продукції для 

споживача й органічного виробництва для сталого сільського господарства та створення соціальних 

ініціатив для промоції органічних продуктів харчування;

— підтримка кластерних ініціатив і розвиток органічної кооперації. 

Є Й ІНШІ КРОКИ:



В більшості країн державне  регулювання ринку органічної продукції передбачає об’єднання, як правило, двох 
складових: сфери нормативно-правового забезпечення і фінансової підтримки функціонування органічного 

ринку або сфери контролю якості та її державного фінансування

Органічне 
сільське 

господарство

Підтримка розвитку органічного с/г повинна стати 
одним із завдань держави! 

Пряма підтримка Непряма підтримка

Сертифікація 
продукції

Маркетингові 
дослідження

Проведення 
лабораторних 

досліджень

Консультаційне 
забезпечення

Страхування

Органічне 
сільське 

господарство

Пряма підтримка

Пільгове 
кредитування

Бюджетні виплати 
у вигляді дотацій, 

компенсацій

Пільгове 
оподаткування



План завдань та заходів

з реалізації Стратегії розвитку експорту продукції 

сільського господарства, харчової та переробної 

промисловості України до 2026 року

3) Розробити механізми

державної фінансової

підтримки суб'єктам

господарювання при

виробництві ними органічної

продукції та харчових

продуктів невластивих для

українського ринку, але

трендових та дефіцитних на

ринках інших країн

Мінагро

політик

и

IV квартал 2020 

року

Розроблено та подано на розгляд Кабінету

Міністрів України проект постанови Кабінету

Міністрів України щодо механізмів державної

фінансової підтримки суб'єктам господарювання

при виробництві ними органічної продукції та

харчових продуктів невластивих для

українського ринку



МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

1. Швейцарсько-українським проектом «Розвиток органічного ринку в Україні», що

впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL,

Швейцарія) за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації через Державний

секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) (проект завершився 31.12.2018).

2. Проектом «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства».

3. Офісом ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office – BRDO).

4. Проектом ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої

політики в Україні».

5. Швейцарсько-українською програмою "Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в

органічному та молочному секторах України".

https://ukraine.fibl.org/ua/ua-a-p.html
http://www.bioagro.znau.edu.ua/ua/
http://brdo.com.ua/


Бюджет на 2020 рік 

Бюджетна програма «Фінансова підтримка розвитку органічного виробництва 

продукції рослинництва, тваринництва, харчової продукції і кормів» 

на суму 600 млн грн на 300 тис. га земель із розрахунку господарствам, котрі 

мають під органічним сільськогосподарським виробництвом відповідно:

— до 500 га ― 3 тис. грн/га (100 тис. га х 3 тис. грн/га = 300 млн грн);

— до 1000 га ― 2 тис. грн/га (100 тис. га х 2 тис. грн/га = 200 млн грн);

— понад 1000 га — 1 тис. грн/га (100 тис. га х 1 тис. грн/га = 100 млн грн).



ЧОГО ПОТРЕБУЄ ОРГАНІЧНИЙ РИНОК  В УКРАЇНІ ДЛЯ РОЗВИТКУ? 

ПРАЦЮЮЧА ІНФРАСТРУКТУРА:
- Нові фахівці з агроосвітою про органічне виробництво, землеробство, рослинництво та тваринництво (агрономи,

ветеринари, селекціонери, технологи, маркетологи, економісти, бухгалтера)
- Пропозиція нашого ринку насінництва та розсадництва (районованих сильних сортів культур, з високими

смаковими якостями)
- Переобладнання сільськогосподарської техніки ( для поверхневого обробітку грунту) та підключення обладнання

для переробки сировини для дрібних та середніх сільськогосподарських виробників;
- Нові канали збуту на внутрішньому ринку : локальні ринки, коротка логістика, спеціальні технічні умови для

фірмових торгових точок по продажу органічної продукції.

Поширювати ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ СПОЖИВАЧА про відмінності органічного виробництва та різницю між органічним
та неоргаінчним продуктом

ОБЄДНУЮЧІ СТРУКТУРИ (кооперативи, кластери) – дрібні фермери поодинці не мають маркетингових та
рекламних бюджетів, не отримують достатнього асортименту, мають складнощі зі збутом




