
Результати опитування 
органічного бізнесу України 

(січень-лютий 2023)
Опитування проведено з 20 січня до 1 лютого 2023 р. об’єднанням «Органічна ініціатива» в 

партнерстві з органом сертифікації «Органік Стандарт» з метою проаналізувати поточну 
ситуацію в секторі через рік після початку повномасштабного вторгнення, а також плани 

операторів органічного ринку. 

В опитуванні взяли участь 100 малих та середніх операторів з 20 областей України: 
виробники та переробники готової органічної продукції, які працювали на внутрішньому 

ринку, а також невеликі експортери.
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виробництво не 
зупинялось

52%

робота була 
зупинена та/або 

відбулись зміни, але 
зараз працюємо

35%

робота повністю 
зупинена

13%

ЯКА СИТУАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ/ВИРОБНИЦТВІ ЗАРАЗ?
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нестача органічної сировини для переробки

інші технічні чи технологічні проблеми (крім 
електропостачання)

доступ до виробничих потужностей

порушені ланцюги поставок та контракти з постачальниками

фінансові або інші внутрішні проблеми

зменшення попиту на органічну продукцію

проблеми електропостачанням

З ЯКИМИ ОСНОВНИМИ ПРОБЛЕМАМИ ВИ СТИКАЄТЕСЬ 
ЗАРАЗ?
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паливних ресурсів

обмеження 
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земельних 

ресурсів 

доступ до 
насіннєвого 

матеріалу, добрив 
та ЗЗР

відтік кадрів інше прямі втрати від 
військових дій на 

виробництві 

ЩО МАЛО НАЙБІЛЬШИЙ ВПЛИВ НА ВАШ БІЗНЕС ПРОТЯГОМ 
ЦЬОГО РОКУ?
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були деякі власні 
ресурси (заощадження, 
внески власників тощо)
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державні програми 

підтримки 
виробників
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скористались грантовими 
програмами підтримки фондів 

чи приватних ініціатив (в т.ч. 
від Органічної ініціативи)
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банківські кредити 
та/або аграрні 

розписки
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жодної підтримки не 
отримали
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ЧИ МАЛИ ВИ ПІДТРИМКУ ДЛЯ БІЗНЕСУ ПРОТЯГОМ 
ЦЬОГО ЧАСУ? ЯКУ?
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продовжуємо органічне 
виробництво в повному обсязі
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частково зменшили площі, 
обсяги переробки або 

змінили напрямок діяльності
28%

відмовились від органічного 
виробництва на період дії 

військового стану
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ЧИ ЗМІНИЛИСЯ ВАШІ ПЛАНИ ЩОДО ОРГАНІЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА НА 2023 РІК?
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нічого не змінилось
41,3%

були орієнтовані переважно на 
внутрішній ринок, тепер 
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5,8%

не визначились, 
будемо орієнтуватись 

на попит
41,3%

інше
2,9%

ЧИ ЗМІНИЛАСЬ ВАША СТРАТЕГІЯ ЗБУТУ?
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ЯКІ ОСНОВНІ ПОТРЕБИ В НОВОМУ РОЦІ (ВРАХОВУЮЧИ 
МАРКЕТИНГОВИЙ 2022/2023 РІК ТА ПОСІВНУ КАМПАНІЮ 

2023 РОКУ)?


