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ЕКСПОРТ МСП: ВІД А ДО Я 
ТЕМА ВИПУСКУ “УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ З КАНАДОЮ” 

У цьому випуску 
Шановні читачі! 

До Вашої уваги пропонується шостий випуск інформаційно-аналітичного 

бюлетеня «Експорт МСП: від А до Я». 

На сьогоднішній день відсутність інформації є однією з головних перешкод, 

що ускладнюють зовнішньоекономічну діяльність малого й середнього біз-

несу, оскільки він, зазвичай, не має належних ресурсів детально відстежу-

вати та аналізувати поточні тренди розвитку підприємництва й кращі 

практики експортерів. 

“Експорт МСП: від А до Я” - це регулярний інформаційний продукт, спрямо-

ваний на підвищення обізнаності представників МСП у технічних аспектах 

діяльності, пов'язаної з експортом. 

Основна мета наших матеріалів: 

 поширення актуальної інформації  з широкого кола питань щодо експо-

ртної діяльності; 

 поглиблення розуміння представниками МСП сучасної торговельної 

політики й практики виходу на зарубіжні ринки; 

 сприяння МСП у формуванні та зміцненні їхньої експортної спроможно-

сті шляхом глибшого розуміння як системи, так і окремих елементів 

експортної діяльності. 

Ми не претендуємо на масштабне висвітлення всіх питань, але сподіває-

мося, що наші матеріали допоможуть підприємцям зробити правильний 

вибір при ухваленні рішень щодо виходу на зовнішні ринки та здійсненні опе-

рацій на них. 

Підготовка цього бюлетеня стала можливою завдяки підтримці американ-

ського народу, що була надана Агентством США з міжнародного розвитку 

(USAID) у рамках програми «Лідерство в економічному врядуванні». 

Сподіваємось, цей матеріал стане цікавим та корисним для малих та сере-

дніх підприємств. 
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Україна за роки незалежності уклала 16 угод про вільну торгівлю (найбільшою з укладених угод є Пог-

либлена і всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС), які стосуються 45 країн. Остан-

ньою доповнила перелік Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (Canada-Ukraine Free Trade 

Agreement (CUFTA)), що набула чинності 1 серпня 2017 року. Положення Угоди забезпечують поглиблення 

торговельного та економічного співробітництва в частині торгівлі товарами, захисту прав інтелектуальної 

власності, державних закупівель, електронної комерції тощо. З повним текстом Угоди можна ознайомитися 

за посиланням. 

Починаючи з 2010 року, було проведено шість раундів переговорів,що привели до повного узгодження 

та підписання Угоди в липні 2016 року та її ратифікації Верховною Радою та Сенатом Канади навесні 2017 

року. 

За останні роки обсяг експорту з України до Канади значно скоротився (див. рисунок нижче). Вступ у 

силу цієї  Угоди може сприяти покращенню ситуації та допомогти підприємцям, які  вже експортують до Ка-

нади, збільшити  обсяги своїх поставок, а тим, що тільки планують експортувати, диверсифікувати свої зов-

нішньоторговельні потоки за рахунок нового потенційного ринку. Варто зауважити, що в  2016 році експорт 

до Канади складав лише 0,8% від загального експорту України. 

За даними Державної служби статистики України, за січень-травень 2017 року експорт з України до 

Канади збільшився на 73,4%, а імпорт з Канади на 62,5% відносно аналогічного періоду 2016 року. Фактич-

но, можна стверджувати про підвищення торговельного інтересу підприємців обох країн один до одного, 

навіть до вступу Угоди в силу. 

Експорт до Канади 2011-2016 рр., млн. дол. США 

 

Недонадходження до Державного бюджету в  перший рік дії Угоди прогнозують у розмірі 1,2 млн. до-

ларів США, але ці втрати можуть бути компенсовані за рахунок ПДВ з імпортованих товарів. Крім того, при-

плив  прямих іноземних інвестицій оцінюють у близько 36 млн. доларів США протягом трьох років. 

Положення Угоди про вільну торгівлю з Канадою відповідають стандартам і зобов’язанням у  рамках 

СОТ, а також забезпечують поглиблення співробітництва, зокрема в  таких аспектах як національний ре-

жим та доступ до ринків, правила та процедури визначення походження, сприяння торгівлі, надзвичайні та 

захисні заходи, санітарні та фітосанітарні заходи, технічні бар’єри в торгівлі, електронна комерція, конкуре-

нтна політика, монополії та державні підприємства, державні закупівлі, інтелектуальна власність, навколи-

шнє середовище. прозорість (публікації, нотифікації та адміністрування законів, протидія корупції), співробі-

тництво з питань торгівлі тощо.  

Угода про вільну торгівлю з Канадою  

https://issuu.com/nataliyamykolska/docs/broschure_free_trade_agreements
http://me.gov.ua/Documents/Download?id=4323da4f-9aa1-4f4d-8ad0-2e05a63584e1
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=44310b82-4d20-4f7c-aea7-ba6b67589d40&title=NabulaChinnostiUgodaProVilnuTorgivliuZKanadoiu
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Зважаючи на різний рівень економічного та соціального розвитку, Україна та Канада згідно з положен-

нями  Угоди будуть застосовувати принцип асиметричності зобов’язань. Варто  зазначити, що такий підхід 

дозволить Україні адаптувати торгівлю з Канадою до нових умов. Крім того, Україна використовуватиме пе-

рехідні періоди до повної лібералізації імпортних мит.  

 

Доступ до ринку України: 

Угода скасовує мита для 72% канадських товарів. Мита на решту 27% будуть скасовуватись пос-

тупово з перехідним періодом у 3, 5 та 7 років.  

Для аграрної продукції (наприклад, вино/пиво, шоколад, соки/води, хліб/кондитерські вироби, зернові, 

риба/морепродукти, арахіс/насіння) встановлюється 0% мита. Перехідний період до досягнення 0% мита 

встановлюється на такі групи товарів: 

3 роки – живі вівці та птиця, яловичина, баранина, горіхи, борошно, крупи, соуси; 

5 років – окремі субпродукти свиней, плоди та насіння олійних, рослинна олія та інші жири; 

7 років – свинина, птиця (субпродукти свіжі або охолоджені), молоко та вершки, яйця птиці, мед, овочі, 

ковбаси. 

Варто зауважити, що на морожену свинину та субпродукти, а також сало встановлені тарифні квоти, а 

цукор було виключено з режиму вільної торгівлі. 

Для промислової продукції (наприклад, вироби зі сталі/заліза, текстиль, електрична апаратура, облад-

нання/запчастини) встановлюється 0% мита. Як і у випадку з аграрною продукцією, на певні групи товарів 

встановлюється перехідний період до досягнення нульового мита, а саме: 

3 роки – будматеріали, ручні інструменти, промислове обладнання, частини літальних апаратів; 

5 років – приймальна електрична апаратура, променеві трубки, мотоцикли, причепи, судна, фотокаме-

ри; 

7 років – автомобілі, трактори та запчастини до них. 

 

Доступ до ринку Канади: 

Згідно з Угодою Канада відкриває для українських експортерів 98% свого ринку товарів. 

Для аграрної продукції встановлюється 0% мита, окрім 108 тарифних ліній, які можна буде експортува-

ти без мит у  межах глобальних квот Канади, зокрема птиця, молочні продукти, яйця, цукор, сир. 

Для промислової продукції встановлюється 0% мита, за винятком легкових автомобілей, для яких вста-

новлено перехідний період у 7 років до досягнення 0% мита. 

Від скасування мит виграють, серед інших,  українські виробники одягу та взуття (буде скасовано  мито 

в розмірі 17,2% та 9,7% відповідно), представники машинобудівної (5,6%) та хімічної галузей (4,5%), а також 

аграрного сектору (4,5% для овочів та фруктів). 

Експортерам, особливо представникам МСП, варто шукати можливості для виходу на ринок із нестан-

дартними, але зрозумілими споживачу товарами, як, наприклад, органічна продукція (див. практичні поради 

від експертів на стор. 7-9), дизайнерський одяг та аксесуари ручної роботи, які охоче купують за кордоном. 

Вартою уваги є історія успіху Закарпатських виробників спортивного інвентарю з деревини (хокейні ключки, 

лижі тощо), що активно експортують свою продукцію і до Канади. 

 

 

Національний режим та доступ до ринків  

http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/tarif.aspx?lang=eng
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Інші положення CUFTA  

Правила та процедури ви-

значення походження 

положення Угоди розповсюджуються виключно на товари походженням з України 

або Канади. Відтак, товари мають бути повністю вироблені на території однієї з кра-

їн або бути достатньо переробленими відповідно до правил походження, включаю-

чи кумуляцію походження. 

Сприяння торгівлі Угода заохочує автоматизацію митних процедур та використання IT-технологій. 

Надзвичайні та захисні     

заходи 

сторони протягом перехідного періоду можуть тимчасово підвищувати мита з ме-

тою запобігання шкоді національному виробникові. Сторони не можуть застосову-

вати надзвичайний захід щодо окремого товару більше одного разу, довше трьох 

років або після закінчення перехідного періоду, а також не пізніше ніж через рік з 

дати порушення провадження щодо недопущення або усунення серйозної шкоди 

чи загрози серйозної шкоди. 

Санітарні та фітосанітарні 

заходи 

відповідно до Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних норм СОТ дозво-

лено вживати заходів з метою захисту здоров’я громадян за умов їх наукового об-

ґрунтування та відсутності штучних торгових бар’єрів. 

Технічні  бар’єри в торгівлі 

передбачено інформаційний обмін та регулювання стосовно якості та безпеки про-

дукції, маркування, сертифікації тощо для уникнення потенційних проблем та обме-

жень для експортерів та імпортерів. 

Електронна торгівля 
Україна та Канада зобов’язуються не застосовувати митні чи будь-які інші збори до 

продукції, яка поставляється в електронній формі. 

Чесна конкуренція 

Угода зобов’язує монополістів та держпідприємства обох країн дотримуватися пра-

вил чесної конкуренції під час здійснення делегованих державою повноважень, а 

також запобігати дискримінації під час експорту товарів, які є об’єктами монополії. 

Державні закупівлі 
Угода надає підприємствам право на справедливий та недискримінаційний доступ 

до державних закупівель, включаючи закупівлі держпідприємств. 

Інтелектуальна власність 
Угода передбачає співпрацю у сфері захисту прав інтелектуальної власності, що 

сприятиме зростанню конкуренції, розвитку інновацій та залученню інвестицій. 

Співробітництво з питань 

торгівлі  

до потенційних сфер співробітництва віднесено підтримку малих і середніх підпри-

ємств (МСП) та сільського господарства шляхом обміну досвідом, спільної науково-

дослідної діяльності, передачі технологій, інституційної допомоги тощо.  
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Канада імпортує товарів на більш ніж 400 млрд. доларів США щорічно. До основних статей імпорту  

належать (за даними ITC 2016 року) засоби наземного транспорту, крім залізничного (17%), реактори     

ядерні, котли, машини (15%), електричні машини (10%), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки 

(6%),  пластмаси, полімерні матеріали (4%) тощо.  

Товарна структура імпорту Канади за 2016 рік 

 
Українські підприємства вже експортують частину таких товарних груп до Канади. З підписанням Угоди  

про вільну торгівлю між Україною та Канадою вітчизняним виробникам відкриваються більш вигідні умови 

для торгівлі, що має сприяти зростанню торговельних потоків за  вже існуючими позиціями та відкриттю  

нових ніш.  

Товарна структура експорту України до Канади за 2016 рік 

 
У підсумку, Угода сприятиме як частковій переорієнтації торговельних потоків України від інших       

партнерів до Канади, так і збільшенню експорту в цілому. Виробники продукції хімічної та легкої промисло-

вості, машинобудування, аерокосмічної галузі відразу зможуть скористатися перевагами від безмитного 

доступу до ринків Канади. 

Таким чином, Угода відкриває можливості для українського бізнесу для розвитку й модернізації        

власного виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності на нових ринках.  

Структура торгівлі Канади та України  

http://www.trademap.org/tradestat/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|124||||TOTAL|||2|1|1|1|2|1|1|1|1


6 

 

Українська платформа «SheExports” (з англ. «вона експортує») Офісу з просування експорту - це   

ініціатива для підтримки та розвитку жінок-підприємців, керівниць, які займаються питаннями міжнародної 

торгівлі та експорту, активних учасниць міжнародних бізнес-мереж. У липні 2017 року Платформа отри-

мала партнерський статус глобальної економічної ініціативи SheTrades Міжнародного торгового центру 

(ITC). 

SheTrades пропонує план 7 глобальних напрямків зі сприяння доступу жінок-підприємців через спеці-

алізовану платформу до глобальних ринків. Зусилля зацікавлених сторін, починаючи від фінансових    

установ до дослідницьких та міжнародних організацій, спрямовані на досягнення спільної мети - розши-

рення можливостей жінок в економіці. 

До основних завдань SheTrades належать: 

· збір, аналіз та поширення даних про жіноче підприєм-

ництво. Гендерні дані дозволять зрозуміти фактори, що 

стимулюють конкурентоспроможність підприємств, що 

належать жінкам; 

· формування торговельної політики та сприяння уго-

дам, що передбачають підтримку жіночого підприємниц-

тва; 

· сприяння участі в державних закупівлях підприємст-

вам, які належать жінкам; 

· створення програм корпоративних закупівель, які спри-

яють диверсифікації збуту та включенню у вартісні ланцюги. Такі компанії як IKEA, Nestle та Accenture 

вже запровадили спеціалізовані політики щодо закупівель за участю жінок-підприємців; 

· долання обмежень щодо нерівності пропозицій постачальників, що особливо позначається на бізнесі, 

який належить жінкам; 

· створення рівних умов між чоловіками та жінками в контексті отримання фінансових послуг; 

· забезпечення законодавчих та адміністративних реформ, що гарантують права жінок на володіння та 

контроль над ресурсами. 

У цілому, ініціатива SheTrades має мету залучити один мільйон жінок у всьому світі до торгівлі на 

міжнародних ринках до 2020 року. 

Задекларованою метою української платформи SheExports є сприяння розширенню економічних  

можливостей жінок в Україні та промоції українських жінок у бізнесі, жінок-підприємців та жінок-

експортерів.  

Платформа буде охоплювати діяльність у трьох основних напрямках, а саме: 

Inspiration (виступи   авторитетних спікерів, що надихають  історіями успіхів; мережа для               

спілкування Women2Women, Women2Men, Women2Business, Women2Government; майданчик для обміну 

досвідом та наставництва тощо). 

Information (аналітика та консалтинг із питань ведення зовнішньоекономічної діяльності на базі   

Офісу з просування експорту). 

Action (допомога в участі в міжнародних державних закупівлях, торгові місії, Business2Business    

зустрічі). 

  

Отож, закликаємо долучатися до платформи SheExports та ділитися вашими враженнями й успіхами, 

надихаючи ваших колег на розвиток українського жіночого підприємництва!  

SheTrades та SheExports для жінок-підприємців  

https://epo.org.ua/poslugy-eksporteram/platforma-sheexports/
https://shetrades.com/
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Німецько-українська Програма підготовки управлінських кадрів «Fit for partnership with Germa-

ny» («Готові до співпраці з Німеччиною»), яку координує німецьке Товариство з міжнародного     співробіт-

ництва (GIZ), навчає керівників підприємств і організацій України встановлювати ділові контакти й налаго-

джувати взаємовигідну співпрацю з німецькими підприємствами. Щорічно в практичних тренінгах беруть 

участь близько 100 українських керівників. Вони представляють підприємства з зовнішньоекономічним по-

тенціалом, зацікавлені в контактах з Німеччиною. Пріоритетну роль відіграють малі та середні підприємства 

(МСП). Програма адресована керівникам вищої та середньої ланки підприємств та організацій практично 

без обмеження галузей. 

За час діяльності Програми 

підготовки управлінських кадрів 

(Україна є країною-партнером з 

2000 року) її успішно пройшли 

понад 1000 керівників українсь-

ких підприємств різних галузей. 

Результати свідчать про гарні 

перспективи: після закінчення 

Програми велика кількість почат-

кових контактів переросли в кон-

кретні проекти співпраці. Досяг-

нуті успіхи і можливі перспективи 

є темами щорічних семінарів для 

випускників Програми. 

У 2017 році українським менеджерам та підприємцям запропоновано перелік програм стажувань за 

такими напрямками: 

 економічна кооперація у сфері енергоефективності; 

 економічна кооперація в секторі охорони здоров'я/індустрія охорони здоров’я; 

 економічна кооперація в аграрному секторі; 

 економічна кооперація у сфері переробки сміття/екологічна утилізація сміття. 

 

Програма передбачає 4-тижневе перебування в Німеччині (переважно за рахунок приймаючої сторони) 

і, відтак, створює можливості для налагодження співпраці з місцевим бізнесом. Надається можливість озна-

йомитися з досвідом вирішення багатьох управлінських питань з інновацій, технологічних та інженерно-

технічних рішень тощо. 

Більш детально про Програму та умови участі можна дізнатися за посиланням. 

 

Програма «Готові до співпраці з Німеччиною»  

https://ukraine.managerprogramm.de/
https://ukraine.managerprogramm.de/
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4b106ccc-0f19-4e25-8b67-d9444430ba96&title=MenedzheriZUkrainiNavchatimutsiaUNimechchini
https://ukraine.managerprogramm.de/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2-mp/
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Як зазначалося раніше, експорт органічної продукції до Канади є 

одним із перспективних напрямків у зовнішньо економічній діяль-

ності українських МСП, саме тому ми запитали фахових експертів 

їхню думку стосовно цього питання в контексті Угоди про зону ві-

льної торгівлі між Україною та Канадою. 

Своє бачення реалізації угоди надала Махновець Марія,         

консультант з експорту органічної продукції з України, член 

правління Української Продовольчої Долини (UFV), ініціатор 

створення Українського органічного Кластеру (Ukrainian       

Organic Cluster) та його постійний член. Далі авторський текст:  

1 серпня 2017 року набула чинності Угода про вільну торгівлю 

між Україною та Канадою. Угода одразу відкриє для українсь-

ких експортерів безмитний доступ до 98% канадського ринку.  

Для аграрної продукції Угода передбачає нульові ставки мит для 

всіх сільськогосподарських продуктів, окрім 108 тарифних ліній, 

які можна буде експортувати без мит у межах глобальних квот 

Канади. Це, зокрема, птиця (в т.ч. морожена, пташиний жир), мо-

лочні продукти (молоко, вершки, йогурт, вершкове масло), яйця і яєчні продукти, сири та цукор. 

Органічна продукція не є виокремленою в цій Угоді, а тому українські виробники та експортери         

органічної продукції будуть користуватися тими ж преференціями, що й експортери звичайних товарів. 

Але слід звернути увагу на той факт, що в Канаді з кожним днем зростає попит на органічні та           

екологічно чисті продукти. Тут свою нішу може зайняти саме  український виробник. 

Канадський споживач усе більше віддає перевагу органічним продуктам харчування, адже тренд      

здорового харчування в Канаді - це mainstream. Така  ситуація пов'язана з підвищеною в країні обізнаністю 

про харчування. Жінки та молодші покоління стають все більш обізнаними щодо поживних аспектів продук-

тів харчування, і вони все більше звертають увагу на маркування та походження продукту. Зокрема, поко-

ління Y, ті, хто народився в 1984-1994 роках, є групою, яка добре знає ці аспекти при купівлі їжі. Покоління 

Y також  бажає витрачати більше на екзотику, імпорт та бренди з додатковими атрибутами, такими як орга-

нічні продукти. 

Оскільки  органічна сертифікація українських операторів ринку з самого початку проводиться згідно з 

Європейськими нормами і стандартами ведення органічного виробництва, українські «органічні» виробники 

на початку своєї діяльності майже не звертають уваги на інші ринки збуту.  

Сьогодні такі компанії головним експортним ринком для себе вважають ЄС, адже країни Європейсько-

го Союзу  найбільше імпортують з України саме органічної сировини (зернові, олійні та продукти їх перероб-

ки), більше половини якої далі використовується в кормових цілях. Більш детально із законодавством ЄС 

щодо імпорту органічної продукції з України та іншими корисними аспектами при експорті органіки до ЄС 

можна ознайомитися в Практичному довіднику органічного експортера до ЄС. 

Але Європа в минулому році посилила заходи додаткового контролю імпорту органічної продукції з 

третіх держав (в число яких входить Україна), що значно ускладнило і зробило дорожчим  сам процес екс-

порту з України, тому компанії-експортери почали цікавитися іншими ринками, такими як Канада та США. 

 

Експорт органічної продукції до Канади:                                        
практичні поради експерта  

http://agritrade-ukraine.com/images/ATU/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Більшість українських компаній експортерів органічної продукції зазначають, що експорт у Канаду більш 

доступний, ніж експорт у США. В основному експортують органічну сою і кукурудзу. Але не всі експортери 

мають достатній набір знань та інформації про можливості експорту до Канади. Відповідно, за них це        

роблять Європейські партнери-імпортери. Та й Канадським імпортерам набагато безпечніше купувати через 

європейського посередника, адже репутація щодо надійності українських постачальників залишає бажати 

кращого. 

ЗВТ із Канадою не вирішує всі питання експорту-імпорту органічної продукції з України, адже експорт на 

далекі відстані є довшим, більш ризикованим і більш витратним, а також вимагає відповідної сертифікації 

(Canadian Organic Regime – «COR», або USDA National Organic Program – «NOP», що також використовують 

для експорту в США та Канаду) та технічної оснащеності органічних експортерів, аби забезпечити можли-

вість відстеження  (traceability) та якість органічного продукту на всіх етапах його постачання в контейнерах. 

 

- Логотип Canada Organic можна використовувати тільки на продуктах, 
що містять щонайменше 95% органічних інгредієнтів. 

- Імпортні продукти повинні відображати слова «імпортований» або 
«товар найменування країни походження» біля логотипу. 

- Заборонено використовувати логотип Canada Organic на етикетках 
продуктів, які не охоплюються Положенням про органічні продукти. 

Відповідно, експортують до Канади в основному органічні трейдингові   
компанії, що знаходяться на Півдні України, бо розташовані  ближче до 
морських портів або вже є досвідченими виробниками-експортерами, що 
можуть дозволити собі додаткові витрати та взяти відповідальність за будь

-які ризики під час «маніпуляцій» з товаром. 

Canada Organic Logo  

 

ПРИМІТКА: У грудні 2015 року Європейською Комісією було проголошено більш жорсткі Настанови 
щодо додаткових заходів контролю імпорту органічних продуктів, що походять не тільки з України, а й 
з Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Узбекистану і       
Російської Федерації. 

А вже з 1 січня 2017 року Комісія скоротила перелік країн та залишила без змін ці Настанови лише 
для України, Російської Федерації та Казахстану.  

ПРИМІТКА: Починаючи від липня 2011 року, завдяки домовленості щодо еквівалентності             

Постанови Ради (ЄС) 834/07 та правил COR (Канадський Органічний Режим, що встановлений         

Канадським Агентством з Контролю Якості Харчових продуктів (CFIA), продукти, сертифіковані     

відповідно до Постанови Ради (ЄС) 834/07, можна експортувати до Канади без необхідності інших   

сертифікатів. Логотип COR можна використовувати на етикетці продукції. 

Продукти, позначені як «органічні», підлягають попередній сертифікації органом сертифікації,   
акредитованим CFIA. Крім того, для кожного продукту вміст органічних інгредієнтів повинен станови-
ти щонайменше 95%, щоб бути позначеним як «органічний». Якщо ж продукт містить органічні        
інгредієнти від 70% до 95%, продукт може вказати це число, задекларувавши це як «містить х%        
органічних інгредієнтів».  Список акредитованих органів сертифікації в ЄС можна знайти за               
посиланням нижче. 
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Корисні посилання: 

Для того, щоб зрозуміти, чи Ваш аграрний продукт може бути імпортований у Канаду та які додаткові ви-

моги висуває країна імпорту, зайдіть на сайт Канадської Автоматичної Імпортної Системи-Довідника (AIRS)  

http://airs-sari.inspection.gc.ca/airs_external/english/decisions-eng.aspx та за допомогою пошукової системи 

оберіть свій товар. 

Перелік акредитованих органів сертифікації, що надають послуги з сертифікації згідно з Канадським Ор-

ганічним Режимом (COR), http://www.inspection.gc.ca/food/organic-products/certification-and-verification/

certification-bodies/eng/1327860541218/1327860730201  

 

Основні регуляторні вимоги до імпортованої продукції:  

Import Control List (http://lois-laws.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._604/page-1.html#h-1) 

Export and Import Permits Act (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/e-19/) 

Canada Agricultural Products Act and Regulations (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-0.4/) 

Dairy Products Regulations (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-79-840/index.html) 

Health of Animal Act and Regulations (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/h-3.3/) 

Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-38/) 

Food and Drug Act (http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/) 

 

(матеріал підготовлено завдяки співпраці авторів цього інформаційного бюлетеня з 

консультантом з експорту органічної продукції з України Махновець Марією) 

http://www.inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127627409
http://airs-sari.inspection.gc.ca/airs_external/english/decisions-eng.aspx
http://www.inspection.gc.ca/food/organic-products/certification-and-verification/certification-bodies/eng/1327860541218/1327860730201
http://www.inspection.gc.ca/food/organic-products/certification-and-verification/certification-bodies/eng/1327860541218/1327860730201
http://lois-laws.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._604/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/e-19/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-0.4/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-79-840/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/h-3.3/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-38/
http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/
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Наступний випуск періодичного інформаційно-аналітичного бюлетеню 

“Експорт МСП: від А до Я” вийде у жовтні 2017 року. 

Програма USAID 

"Лідерство в економічному 

врядуванні" 

(USAID ЛЕВ) 

вул. Саксаганського, 96,  

офіс № 508 

Київ 01033 Україна 

e-mail: lev_info@eef.org.ua 

Тел.:  +380 44 200-38-24 

https://www.facebook.com/

USAIDLEVProgram/ 

www.lev.org.ua  

Підготовка цієї публікації стала 

можливою завдяки підтримці аме-

риканського народу, що була на-

дана Агентством США з міжнаро-

дного розвитку (USAID) у     рам-

ках програми "Лідерство в еконо-

мічному врядуванні".    Погляди 

авторів, висловлені в цьому мате-

ріалі, відображають особисту по-

зицію авторів і можуть не збігати-

ся з позицією USAID.  

Про програму USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) 

Період реалізації програми: грудень 2014 –  грудень 2017 

Мета Програми: покращення середовища для ведення бізнесу, об ‘єднання 

зусиль, орієнтованих на реформи організацій громадянського суспільства та 

урядових інституцій для необхідних змін політики, підготовки та реалізації  

законодавства й забезпечення конкретних інституційних реформ у сфері 

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (МСП). Ефективне та 

передбачуване правове середовище, що розвиватиметься в країні відповідно до 

принципів і практики ЄС, сприятиме поступовій інтеграції України в  європейсь-

кий та світовий ринки. 

Програма працює: на національному та регіональному рівнях у тісній 

взаємодії із урядом України та регіональною владою, профільними міністерства-

ми та парламентськими комітетами, бізнес-асоціаціями, агентствами регіональ-

ного розвитку, експертно-аналітичними центрами, громадськими організаціями. 

Активність Програми спрямовано на підтримку реформ щодо сприяння МСП; 

налагодження стійкого державно-приватного діалогу, використання інструментів 

зміцнення потенціалу та інституційної спроможності організацій-учасників, 

зокрема тих, які здатні підтримати конструктивний діалог із владою щодо вибору 

напрямів політики для забезпечення конкурентоспроможності приватного 

сектору. 

Завдання програми:  

визначити правові, нормативні та адміністративні заходи, які покращують бізнес

-середовище для МСП в Україні 

надати підтримку на центральному та місцевому рівнях у підготовці, просуванні 

та впровадженні ефективного законодавства, регулювання та процедур, що 

базуватимуться на результатах аналізу основних правових, нормативних та 

адміністративних бар’єрів. 

координувати та підтримувати ініціативи бізнес-спільноти для просування 

економічно обґрунтованих та фіскально-відповідальних реформ. 

Партнери програми: 

Програма USAID «ЛЕВ» впроваджується Фондом Східна Європа 

в партнерстві з: 

Інститутом економічних досліджень та політичних  консультацій 

Київським економічним інститутом 
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