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Навіщо Європейському Союзу План дій щодо 
розвитку органічного виробництва? 

• Широкий науковий консенсус щодо позитивної ролі 
органічного сільського господарства у вирішенні ключових 
проблем довкілля 

• Відсутність оновлення поколінь у сільському господарстві 
ЄС 

• Тренди органічного ринку ЄС  

• Розробка нового законодавства (Регламент 848/2018) 

• Неефективна Спільна сільськогосподарська політика ЄС 
(ССП) 

• Посилення екологічних організацій 

• Краща організація органічного сектору   

• Органічні фермери – піонери інновацій у сільському  
господарстві 
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Структура Плану дій з розвитку органічного 
виробництва 

План дій містить 23 дії із 54 конкретними пунктами, що 
організовані за трьома напрямками: 

• Напрямок 1: Органічна їжа і продукти для всіх: 
стимулювання попиту і забезпечення довіри з боку 
споживачів 

• Напрямок 2: На шляху до 2030 р.: стимулювання 
переходу до органічного виробництва і посилення 
всього виробничо-збутового ланцюга 

• Напрямок 3: Органічне виробництво подає приклад: 
посилення внеску органічного виробництва у 
сталість 
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Напрямок 1. Органічна їжа і продукти для всіх: 
стимулювання попиту і забезпечення довіри з боку 
споживачів (I) 
 
 

1.1 Просування органічного виробництва і логотипу ЄС 

 Дія 1: Інформація і комунікація (4 пункти) 

 Дія 2: Просування (4 пункти) 

1.2 Просування органічних закладів харчування і розширення 
використання «зелених» державних закупівель  

 Дія 3: Споживання органічних продуктів у громадських їдальнях (4 
пункти) 

1.3 Посилення органічних шкільних програм 

 Дія 4: Система шкільної освіти ЄС (2 пункти) 
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Напрямок 1. Органічна їжа і продукти для всіх: 
стимулювання попиту і забезпечення довіри з боку 
споживачів (II) 

1.4 Попередження харчового шахрайства і посилення довіри споживачів 

 Дія 5: Посилення боротьби з шахрайством (7 пунктів) 

1.5 Удосконалення простежуваності 

 Дія 6: Посилення простежуваності і прозорості (3 пункти) 

 Дія 7: Цифрові технології (1 пункт) 

1.6 Внесок приватного сектору 

 Дія 8: Посилення ролі роздрібної і оптової торгівлі,  послуг 
кейтерингу, ресторанів та інших (2 пункти) 
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Напрямок 2: На шляху до 2030: Стимулювання переходу 
до органічного виробництва і посилення всього  
виробничо-збутового ланцюга 
 
 
 
 

2.1 Заохочення переходу до органічного виробництва, інвестиції і обмін 
кращими практиками  

 Дія 9: Структура нової ССП і Спільної рибної політики (СРП) (3 
пункти) 

2.2 Аналіз сектору з метою підвищення прозорості ринку  

 Дія 10: Комплексний огляд сектору (2 пункти) 

 Дія 11: Науково-дослідні центри ЄС з питань ринку (1 пункт) 

2.3 Підтримка організації виробничо-збутового ланцюга   

 Дія 12: Організація виробників (2 пункти) 

 Дія 13: Групова сертифікація (1 пункт) 
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Напрямок 2: На шляху до 2030: Стимулювання переходу 
до органічного виробництва і посилення всього  
виробничо-збутового ланцюга 
 
 
 
 

2.4 Зміцнення місцевої і малої переробки і сприяння коротким виробничо-
збутовим ланцюгам 

 Дія 14: Короткі органічні виробничо-збутові ланцюги (2 пункти) 

 Дія 15: Сприяння соціальній інтеграції у сільській місцевості (1 пункт) 

2.5 Покращення годівлі тварин відповідно до правил органічного 
виробництва   

 Дія 16: Поступова відмова від суперечливих кормових добавок (3 
пункти) 

2.6 Посилення органічної аквакультури  

 Дія 17: Усунення перешкод в галузі органічної аквакультури  (2 пункти) 
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Напрямок 3: Органічне виробництво подає приклад: 
посилення внеску органічного виробництва у сталість 
 
 
 
 

3.1 Зниження рівня впливу на клімат і навколишнє середовище 

 Дія 18: Органічні господарства, які позитивно впливають на клімат 
(1 пункт) 

3.2 Підвищення рівня генетичного біорізноманіття та урожайності   

       Дія 19: Підвищення біорізноманіття та урожайності (4 пункти) 

3.3 Альтернативи суперечливим допоміжним продуктам та іншим 
засобам захисту рослин   

 Дія 20: Поступова відмова від суперечливих допоміжних продуктів 
(2 пункти) 
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Напрямок 3: Органічне виробництво подає приклад:  
посилення внеску органічного виробництва у сталість 
 
 
 
 
 

3.4 Підвищення рівня добробуту тварин 

 Дія 21: На Платформі добробуту тварин (1 пункт) 

3.5 Ефективніше використання ресурсів 

 Дія 22: Сталі матеріали, отримані на основі біотехнологій (1 пункт) 

 Дія 23: Захист водних ресурсів (1 пункт) 
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Висновки Плану дій щодо розвитку органічного 
виробництва 

Висновки: 

• План дій не лише сприятиме досягненню частки органічного 
виробництва у 25%, а й зниженню надлишку пестицидів і 
поживних речовин. 

• Для моніторингу прогресу ЄС: 

• Організовуватиме щорічні відкриті зустрічі за участі 

представників Європарламенту, країн-учасниць ЄС, 

консультативних органів ЄС і зацікавлених осіб, якщо 

потрібно. 

• Раз на два роки публікуватиме звіт із таблицею і 

представлятиме його на спеціальних заходах. 

• У 2024 році опублікує середньостроковий огляд, який буде 

представлено на конференції високого рівня. 

• Організує «Органічний день» на території всього ЄС. 
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План дій щодо розвитку органічного виробництва і  
пов’язані ресурси 

• План дій не є регуляторним інструментом, це стратегічний документ, 
що не має обов’язкової юридичної сили («м’яке право»). 

• Однак, План встановлює певні цілі для ЄС та країн-учасниць. ЄС 
здійснюватиме моніторинг досягнення цих цілей через два різні 
інструменти: 

• Стратегічні плани ССП  

• Національні Плани дій щодо розвитку органічного виробництва 

• Кошти науково-дослідної програми «Горизонт Європа» (Horizon 
Europe) 

• ЄС погодився виділити 30% коштів на галузь «Сільське господарство, 

лісове господарство і сільські території»  

Додаткові ресурси: 

• Дослідження реальної ціни харчових продуктів і ролі оподаткування (4)  

• Спеціальний бюджет на органічне виробництво: Політика просування 

сільського господарства, інформаційні заходи ССП, науково-дослідні 

центри ЄС з питань ринку… 
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Дослідження у Плані дій щодо розвитку органічного 
виробництва 

• «ЄС має намір виділити принаймні 30% бюджету наступного 
фінансування на Напрямок діяльності «Сільське господарство, 
лісове господарство і сільські території» в рамках Кластеру 6 
«Горизонт Європа»  

• Скільки це? 
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Кластер
1 

Здоров’я €8,446 млрд 

(в тому числі €1,35 млрд від NGEU)  

Продовольство, 

біоекономіка, природні 

ресурси, сільське 

господарство і 

довкілля 

• Спостереження за станом довкілля  

• Сільське господарство, лісове господарство і 

сільські території 

• Кругові системи 

• Харчові системи 

• Біорізноманіття і природні ресурси 

• Моря, океани і внутрішні водойми 

• Інноваційні системи ЄС на базі біотехнологій 

• Біоекономіка 

 

Кластер 

6 

Продовольство, біоекономіка, природні 

ресурси, сільське господарство і довкілля 
€8,952 млрд 

€1,970 млрд Об’єднаний дослідницький центр (неядерна пряма 

дія) 
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Оцінка амбіцій ЄС щодо органічного виробництва 

Публікація «Як Стратегія ЄС «Від ферми до виделки» може виконати свої 
обіцянки щодо органічного виробництва? Критичні роздуми» 

Moschitz, H., A. Muller, U. Kretzschmar, L. Haller, M. de Porras, C. Pfeifer, B. Oehen, H. 
Willer and H. Stolz (2021). "How can the EU Farm to Fork strategy deliver on its 
organic promises? Some critical reflections." EuroChoices – online first. 
https://doi.org/10.1111/1746-692X.12294  

 

Контактна особа: 

Heidrun.moschitz@fibl.org 

www.fibl.org 
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Амбіційні цілі Стратегії «Від ферми до виделки» 
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Стала переробка 

та торгівля 

продуктами 

харчування 

Стале  

споживання їжі 

Попередження 

втрат продуктів 

харчування та 

відходів 

Стале 

виробництво 

продуктів 

харчування 
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Немає єдиного підходу до всіх – відмінності між 
країнами 
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Відрив до цілі 

25% 

Немає 
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Немає єдиного підходу до всіх – відмінності між с.-г. 
культурами 

Середня по 

всіх 

культурах 

 

Ціль 25% 

Сушені бобові і культури з 
високим вмістом білку 

 
Оливки 

 
Овочі 

 
Виноград 

 
Зернові культури 

 
Олійні культури 

 
Коренеплоди 

Частка органічного 

виробництва 
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Імпорт органічної продукції 
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Таблиця 6 – Обсяг імпортованої органічної продукції за країнами-експортерами, 2018-2019 рр. (т) 

Місц

е 
Країна-експортер 

Імпорт 

2018 

Імпорт 

2019 

Зміна 

(%) 

Частка 

(%, 

2019) 

Сукупна 

частка 

(%, 2019) 

Україна 

Домініканська Республіка 
 
Еквадор 
 
Перу 
 
Туреччина 
 
Індія 
 
Колумбія 
 
Казахстан 
 
Бразилія 

Джерело: система Traces 
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Імпорт органічної продукції: Україна 
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Position (2019) 2018 Imports (Thousant)2019 Imports Change Share (2019)

Cereals 1 113.9 179.4 57.5 76.9

Oilcakes 3 2.6 8.8 244.8 2.3

Wheat 1 75.4 64.8 -14.1 31.8

Vegetables 6 3.6 6.9 95.5 4.4

Oilseeds 2 28.8 29.1 1.2 18.2

Fruits 3 13 14.7 13.1 11

Fruit Juices 4 5.9 4.5 -24.8 5.2

Soybeans 4 13.3 17.1 29 13

Organic Imports from UkraineІмпорт органічної продукції з України 

         Місце (2019)         2018 Імпорт            2019 Імпорт        Зміна      Частка (2019)   

Зернові 

Макуха 

Пшениця 

Овочі 

Олійні  

Фрукти 

Фруктові соки 

Соя 

Джерело: система Traces 
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Спеціальні пункти, які стосуються третіх країн 
 
 1.4 Попередження харчового шахрайства і посилення довіри 
споживачів 

 Дія 5: Посилення боротьби з шахрайством  
 Забезпечення ретельного нагляду за системами контролю 
країн- учасниць і третіх країн. Посилення співпраці з компетентними і 
правоохоронними органами третіх країн для обміну інформацією  

1.5 Удосконалення простежуваності 

 Дія 6: Посилення простежуваності і прозорості  

 Cтворення бази даних сертифікатів всіх операторів ЄС, а 
пізніше й операторів третіх країн 

2.2 Аналіз сектору з метою підвищення прозорості ринку  

 Дія 10: Комплексний огляд сектору  

 Публікація щорічного звіту про імпорт органічної продукції з 
третіх країн  
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• Політика просування (Дія 2) 

• Нагороди, якими відзначають відмінну роботу органічних 
виробничо-збутових ланцюгів (Дія 2) 

• «Зелені» державні закупівлі (Дія 3) 

• Посилення систем шкільної освіти (Дія 4) 

• Співпраця з приватним сектором (Дія 8) 

• Обмін найкращими практиками (Дія 9) 

• Біо-райони (Дія 14) 

• Посилення послуг дорадництва,  Інформаційна система 
знань в галузі сільського господарства (AKIS) (Дія 9 і 19) 

• Спеціальний бюджет для фондів досліджень в галузі 
сільського господарства (Напрямок III) 
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Спеціальні дії, які повторюються в третіх країнах 
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Деякі роздуми про План дій щодо розвитку  
органічного виробництва 

• План дій щодо розвитку органічного виробництва є історичною 
віхою для політики в галузі органічного виробництва. Він є 
потужним політичним інструментом для органічного сектору, що 
відповідає амбіціям Стратегії «Від ферми до виделки» і Стратегії 
біорізноманіття. 

• Порівняно з Планом дій 2014 року, цей План є якісною зміною, 
переходом від нішевої галузі до основної. Він удосконалює 
визначення і деталізацію цілей, а також залучення країн-
учасниць ЄС. 

• Ієрархічна структурованість створює сильні сторони, але, разом з 
тим, і виклики. План дій не є обов’язковим юридичним 
документом, багато з його пунктів зустрінуть спротив багатьох 
різних країн-учасниць ЄС. 

• Для реального впровадження Плану дій Єврокомісії потрібно 
буде ретельно розподілити внутрішні ресурси.  
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Деякі роздуми про План дій щодо розвитку органічного 
виробництва: наслідки для третіх країн  

• В Плані дій третім країнам не приділяється особливої 
уваги (на відміну від Плану дій 2014 року)  

• Однак очікується, що весь Напрямок 1 значно підвищить 
попит на органічну продукцію в ЄС.  

• Незважаючи на акцент на просуванні в ЄС, щоб закрити 
цей попит потрібен буде імпорт із третіх країн. 

• Якщо взяти конкретні культури, ЄС відстає за темпами 
виробництва зернових і олійних культур, площа під цими 
культурами в ЄС складає менше 5% від загальної площі 
земель, зайнятих під органічне виробництво. Зростання 
споживання органічного м’яса в ЄС також може вплинути 
на подальше зростання попиту на ці культури.  

• Інвестиції в дослідження можуть мати потужний 
додатковий вплив шляхом створення ефективних 
технологій для органічного сектору. 
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План Дій щодо органічного виробництва можна завантажити  
за посиланням: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-Дія-

plan_en.pdf 

 

 

Дякую! 
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Контакти 

FiBL Європа 
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1000 Брюссель  
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Моб.: +32483516-831 

miguel.deporras@fibl.org 

info.europe@fibl.org 

http://www.fibl.org/en/fibl-
europe-en 
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