
Шляхи та особливості розвитку

внутрішнього органічного

ринку в Україні.

Досягнення та плани.

Органічний семінар щодо здоров’я нації
в рамках Міжнародного Форуму здоров’я, краси та довголіття «Здорова нація»

3 березня 2009 року

Василь Пиндус, Голова правління Асоціації учасників органічного виробництва "БІОЛан Україна"



Екскурс в історіюЕкскурс в історію

1990 перші1990-ті р. – перші
органічні українські

господарства;

Окремі домовленості
невеликими партіями в

санаторії, школи;

Експорт зернової сировини

2000 ні р. -

продукцію

2000- ні р. -
тенденція

зростання     попиту
на органічну

продукцію

Реалізація органічної
продукції в якості

традиційної

2010 попит2010- ті р. – попит
перевершує
пропозицію

Продаж  готових органічних
продуктів в супермаркетах,
спеціалізованих  магазинах

та інтернет-магазинах



Органічний ринок 2009Органічний ринок 2009

� Світовий ринок
� 40 млрд  євро

� Прогноз роста в 2010 р. –
15%, тобто в 4 рази більше
ніж ринок продовольсва
вцілому

� Український ринок
� 1 млн євро (400 тис. під

маркою БІОЛан)

� Приблизно 0,1 % від
продажів харчових
продуктів припадає на
органічну продукцію в
Україні

� Прогноз роста в 2010 році –
100%





НауковоНауково--практичні заходи, спрямованіпрактичні заходи, спрямовані
на підвищення виробництвана підвищення виробництва

Впровадження новітніх
ві вітчизняних наукових розробок

Вивчення  зарубіжного
органічного досвіду

Включення курсу органічного
сільського господарства до

програм ВНЗ.



Донорська діяльністьДонорська діяльність
зацікавлених організаційзацікавлених організацій

Забезпечення громадської та
підтримки (зацікавленість
неурядових, громадських,

донорських організацій та асоціацій);

Забезпечення органічного
виробництва прямою фінансовою

підтримкою

Створення непрямої підтримки шляхом
загальної промодіяльності спрямованої на

популяризацію органічного  способу
життя



Ініціативні заходи, щоІніціативні заходи, що
стимулюють розвиток ринкустимулюють розвиток ринку

Спеціалізовані виставки

Семінари,конференції

Круглі столи

Майстер - класи

Підвищення знань споживачів.



Законопроект "Про органічне виробництво"Законопроект "Про органічне виробництво" N4814N4814
((зареєстрований 10 липня 2009 р.)зареєстрований 10 липня 2009 р.)

СТАН:СТАН:
� Міністерство аграрної політики України подало законопроект про органічне

виробництво до Верховної  Ради в липні 2010
� Через передвиборчі перегони в Україні в найкращому випадку проект буде

розглянуто в 2010 році

ЩО ДАСТЬ?ЩО ДАСТЬ?
� Захист  с.г. виробника органічної продукції

� Чітко законодавчо-визначена термінологія

� Фінансова підтримка сертифікованого органічного виробництва

� Підніме рівень державної  пропаганди  споживання органічних продуктів та відповідного

способу життя

� Додаткові важелі для розвитку внутрішнього ринку



Юридичні підставиЮридичні підстави “органічності”“органічності”

Сертифікат відповідності стандартам
органічного аграрного  виробництва

Сертифікат відповідності стандартам
органічної переробки

Вимоги ДСТУ або ТУ

Гігієнічні сертифікати

Інші документи (Аналізи грунту, продукції,
пилу; супровідні, накладні, і т. д.)

+

+

+



СитуаціяСитуація
� Світова економічна криза знизила темпи зростання органічного

ринку у світі. Але експерти відзначають, що більш заможні споживачі,
які вже звикли до продуктів із етикеткою “органік", не перестануть їх
купувати;

� Для повноцінного вітчизняного розвитку ринку потрібно більше 10
років;

� Ринок органічних продуктів в Україні сильно відстає від світового;

� Але, З кожним роком потреби внутрішнього ринку органічних
продуктів збільшуються, попит на органічну продукцію в Україні
зростає;

� Залог розвитку внутрішнього ринку – досвід організацій-піонерів з
розвитку органічного руху в Європі та в Швейцарії зокрема;

� По причині недостатнього асортименту та кількості готових
органічних продуктів продавці позиціонують Натуральну або
Домашню продукцію;

� Власне  не розвинута переробка і виготовлення готового продукту;

� Попит на органічну продукцію буде рости   відповідно до зростання
рівня життя;



Перешкоди   для стрімкого  розвиткуПерешкоди   для стрімкого  розвитку
органічного   ринкуорганічного   ринку

Низький рівень обізнаності споживачів про доцільність споживання органічних
продуктів та їх позитивний вплив на людину;
Складнощі при вирощуванні с.г. органічної продукції – вузький спектр дозволених
засобів;

Недостатня кількість торгових мереж,  в яких продаються органічні продукти;

Відсутність державної фінансовової підтримки;

Недостатнє інвестування в органічне виробництво;

Бідний органічний споживчий кошик;

Дефіцит зерна органічного походження;

Слабо розвинена  українська ф'ючерсна біржа;

Неможливість с.г виробників застрахувати себе від ринкових змін;

Низький  акцент виробника на підвищенні якості зерна.

Переробка українських органічних продуктів знаходиться в початковій стадії



Шанси розвитку внутрішньогоШанси розвитку внутрішнього
ринкуринку
� Попит на органічну продукцію в Україні зростає

� З кожним роком потреби внутрішнього ринку органічних продуктів

збільшуються

� Залучення приватних  інвестицій в ринок органічної продукції

� Винахідливість фермерів, зацікавлених проводити органічну

діяльність на своїх фермах

� Готовність споживачів платити за органічні продукти



Висновок:    1.Висновок:    1. ДефіцитДефіцит та неширокийта неширокий асортиментасортимент пропозиціїпропозиції
вітчизнянихвітчизняних органічнихорганічних сертифікованихсертифікованих продуктівпродуктів

2.2. ЗначнаЗначна кількістькількість продуктівпродуктів імпортуєтьсяімпортується

Асортимент органічної сировини Асортимент готової органічної продукції

� Зернові

� Круп”яні

� Овочі

� Фрукти

� Свинина

� Продукти з дикоросів

� Крупи, пластівці

� Охолоджене м’ясо свинини

� Хліб

� Овочі тривалого зберігання

� Масло

� Джеми

� Сиропи

� Сухофрукти

� Мука

� Заморожені ягоди

� Трав”яні чаї, чай, кава

� Фрукти і ягоди

� Гриби

� Вино



Організації,  які об'єднують виробниківОрганізації,  які об'єднують виробників

� Асоціація учасників органічного
виробництва «БІОЛан Україна»

� Асоціація виробників органічної
продукції «Чиста Флора»

� Клуб органічного землеробства
� Федерація органічного руху України
� Асоціація “Пелюшка”
� Асоціація органічного землеробства та

садівництва «АОЗіС»
� Спілка «Натурпродукт» та ін.



Організації,  які пропагуютьОрганізації,  які пропагують
органічне   харчуванняорганічне   харчування
� Асоціація споживачів органічної продукції,

� Терра Органіка,

� Органік Ера

� Проект «Здоровий Егоїзм»

� Глоссарій Органік

� Натур Бутік

� Інтерне-проект “ЕкоІдея”

� «Гудвайн»,

� Дистриб‘юторська компанія «Давіта»,

� Метро

� ПП Наталія Борщенко

� Ера Водолея

� ТОВ “Центр підтримки органічного виробництва”

� Еко Шик та ін



Іноземні організаціїІноземні організації--наставникинаставники

� Швейцарський   аграрний інститут, Цолікофен

� Дослідний інститут органічного сільського господарства,

ФІБЛ, Швейцарія

� ЕкоКоннект, Німеччина

� Інститут екологічного маркетингу ІМО, Швейцарія

� Авалон і ін.



Маркетингове дослідження 2009Маркетингове дослідження 2009
Наприкінці 2009 року на замовлення асоціації «БІОЛан Україна» компанією GFK Ukraine було

здійснене дослідження, яке свідчить про те, що у всіх регіонах України уже є розуміння того, чим є

органічна продукція, і бажання таку продукцію споживати.

1.Чи знаєте ви, що таке «органічні продукти харчування»?

2.Чи бажаєте Ви  купувати/споживати органічні продукти?

3.Чи відрізняєте ви здорову їжу від інших продуктів харчування?

4.Чи намагаєтеся ви знайти найбільш здорові продукти, коли купуєте їжу?

5.Чи готові ви платити більше за продукти, котрі не містять ГМО, вирощені без синтетичних добрив

та без застосування пестицидів?

6 регіонів України (Київ, Східний, Північний, Південний, Західний та Центральний),

1 000 осіб віком від 15 до 59 років.

Розподіл інформації відбувався за віком, статтю, регіоном і розміром населеного пункту.



Маркетингове дослідження 2009Маркетингове дослідження 2009
� Чи знаєте ви, що таке «органічні

продукти харчування»?

39%

61%

Так Ні

ЗнаютьЗнають::

- західнийзахідний регіонрегіон -- (географічна(географічна близькістьблизькість додо ЄС)ЄС)

-- урбаністичніурбаністичні центрицентри -- (інтернет,(інтернет, здоровийздоровий спосібспосіб

життя,життя, часточасто буваютьбувають заза кордоном)кордоном)



Маркетингове дослідження 2009Маркетингове дослідження 2009

Чи бажаєте Ви  купувати/споживати
органічні продукти?

� Органічну продукцію охочіше купують саме споживачі, які мають достатню фінансову
спроможність, щоб обирати продукти харчування, корисніші для здоров’я.

� Жінки більш чутливі до вибору продукції;



Маркетингове дослідження 2009Маркетингове дослідження 2009

� підлітки ще мало задумуються про такі
питання,

� мають для цього недостатній життєвий досвід.

� Краще матеріальне становище вікової групи,

� більша обізнаність щодо здорового способу
життя та харчування зокрема,

� також можливістю відвідувати магазини та
супермаркети у Європі, де здорова їжа та
спосіб життя є нормою

62%

38%

15-19 років
Так Ні

77%

23%

40-49 років

Так Ні

� Чи можете Ви відрізнити здорову їжу від
інших продуктів?



Маркетингове дослідження 2009Маркетингове дослідження 2009

�

80%

20%

Регіон: Київ
Так Ні

54%
46%

Регіон: Південний
Так Ні

Чи готові ви платити більше за продукти, котрі не містять ГМО, вирощені
без синтетичних добрив та без застосування пестицидів?

� Мешканці Києва (результати майже ідентичні результату Центрального регіону)
готові платити більше за органічну продукцію. Південний та Східні регіони менш
охоче переплачували б за таку можливість ;

� Органічну продукцію охочіше купують саме споживачі, які мають достатню
фінансову спроможність, щоб обирати продукти харчування, корисніші для
здоров’я.

� Жінки більш чутливі до вибору продукції;



Досягнення органічного ринкуДосягнення органічного ринку
� На внутрішньому ринку є наявні сертифіковані органічні продукти українського виробництва

� Об’єм органічної продукції на внутрішньому ринку  складає менше, ніж 1%;

� З початку 2009 року з’явилась тенденція до зростання попиту на органічні продукти

� Відкриття  маленьких та спеціалізованих  магазинів у Києві, Одесі, Донецьку, Харкові, Львові,

Тернополі, ІваноФранківську, Коломиї;

� Мережа супермаркетів МЕТРО має в продажу  органічні крупи під торговою маркою «БІОЛан» та

перехідні трав’яні чаї і продукти з дикоросів «ТОВ Галка Карпати»

� Три великих переробники та трейдери (КрупДім, Галка Карпати та  Новоукраїнський комбінат

хлібопродуктів3) розпочали роботу на органічному внутрішньому ринку,

� Збільшується кількість організацій, які пропагують органічний рух

� Випускаються спеціалізовані періодичні видання : Бюллетень Асоціації  «БІОЛан Україна» , який

інформує про актуальні  теми щодо  українських органічних технологій та органіки загалом  та

журнал «Organic UA», який  інформує про стан органіки в різних країнах

� Участь основних  гравців  в Першому  Всеукраїнському  ярмарку органічної сертифікованої

продукції

� Українська органічна продукція представлена виставці БІОФАХ 2009 та 2010



ПланиПлани

� Виробництво таких органічних
продуктів  харчування, які затребувані
на ринку та відповідають всім нормам і
стандартам органічного виробництва.

� Правильно побудована система
управління органічним виробництвом
та ринком - це запорука успіху!



� ДЯКУЮ
� ЗА

� УВАГУ!



ДЯКУЮДЯКУЮ
ЗАЗА

УВАГУУВАГУ!!

22700, Вінницька область, м. Іллінці,

вул. Червона Площа 2

тел./факс +38 04345 21846

e-mail: illintsi@biolan.org.ua

01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська 1, корп. 2

тел. +38 044 227 5245

e-mail: kyiv@biolan.org.ua Загальні збори членів Асоціації
"БІОЛан Україна" 2010


