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Вплив ЄЗК на аграрний сектор України: скористатися можливостями, уникнути загроз, 
вдосконалити агробізнес та сільські громади

У цьому випуску: сільське господарство та харчові продукти в новій торгівельній політиці ЄС, дебати 
щодо проєкту Другого національно визначеного внеску до Паризької кліматичної угоди, а також 
можливості, які надають органічне виробництво, індустрія моди та приклади з недалекого майбут-
нього.

Вчені з університету Вахенінга в Нідерландах, базуючись на 
принципах сталого виробництва та доступних інноваційних 
технологіях, розробили та досліджують ефективність різних 
процесів на експериментальному фермерському господарстві 
біля міста Лелістад у центрі Нідерландів.

Ферму біля Лелістаду можна описати як виробництво із 
замкнутим циклом, з підтримкою високого рівня біорізнома-
ніття та мінімального рівня шкідливих викидів, з максимізацією 
доходів від ферми. На фермі використовують комбінацію 
агроекології та інноваційних технологій з особливим акцентом 
на управлінні ґрунтом. Основні відмінності від звичайних 
ферм – це використання диверсифікації культур, технології 
покращення якості ґрунту, точного землеробства, діджиталі-
зації та роботизації виробничих процесів, відмова від викори-
стання викопного палива. 

По-перше, тут намагаються максимально урізноманітнити 
культури, і не лише в часі (використовуючи сівозміну), а й в 
просторі, використовуючи змішане та стріп-зрізання врожаю. 
Смуги різних культур, на відміну від полів монокультури, ство-
рюють міні-екосистеми, корисні для біорізноманіття, а сівозмі-
ни та покривні культури покращують якість ґрунту. 

Найбільшою проблемою для ґрунту є переущільнення нижньо-
го шару важкою технікою на глибині близько 30-45 сантиме-
трів. Переущільнений нижній шар ґрунту не може поглинати 
надлишки води та заважає утворенню розвиненої кореневої 
системи багаторічних культур і дерев. На фермі пробурюють 
вертикальні отвори углиб землі, щоб розбивати тверді шари 
та розпушувати ґрунт.

Фермери майбутнього

Експериментальне господарство в центрі Нідерландів
Роботизація є ключовою умовою для сучасного сільського 
господарства. Раніше сільськогосподарські машини робили 
більшими і більшими, щоб полегшити обробку та збільшити 
продуктивність, але це призводило до переущільнення ґрунту. 
Використання значно менших за розміром роботів набагато 
краще для ґрунту, до того ж вони дозволяють оперативно 
збирати дані для швидкого реагування на процеси, що розви-
ваються на полях. Однак для цього потрібен Інтернет. Ось 
чому стратегія ЄС «Від ферми до виделки» передбачає, що до 
2025 року до 100% усіх сільських районів мають отримати 
швидкий широкосмуговий Інтернет.

Точне та природне землеробство робить ферму майбутнього 
ефективною у використанні ресурсів. Наприклад, покривні 
культури висаджують взимку і використовують для оздоров-
лення ґрунту та поглинання надлишкового нітрогену, захисту 
грунту від ерозії та пересушування, покращення родючості. 
Це важливо, тому що сполуки нітрогену дуже потрібні для 
росту рослин, їх утримання в ґрунті покращує врожайність, а 
при надлишку таких сполук у ґрунті вони можуть потрапляти у 
водні об’єкти, забруднюючи довкілля. Саме тому необхідно 
проводити лабораторні випробування ґрунту перед посівом 
та після збору врожаю, щоб перевірити, скільки нітрогену ще 
залишається в ґрунті, та оптимізувати підживлення.

Ферма відмовилася від викопного палива, використовує електричні сільськогосподарські машини 
та обладнання, а електроенергію виробляють сонячні панелі. У майбутньому також планується 
використати потенціал вітряних турбін для живлення заводу з виробництва водневого палива, яке 
можна використовувати для тракторів.
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В ЄС ПЕРЕГЛЯДАЮТЬ ТОРГІВЕЛЬНУ ПОЛІТИКУ 

В УКРАЇНІ – БАТАЛІЇ НАВКОЛО НВВ 2

Вперше стійкість стає явною та центральною опорою торгової політики. ЄС прагне підтримати більш стійку та справедливу 
торгівлю, а також збільшити амбіції своїх торгових партнерів вирішувати такі глобальні проблеми, як зміна клімату.

Зокрема, нова політика передбачає, що в основі усіх майбутніх торгівельних угод мають бути зобов’язання щодо кліматичної 
нейтральності. Планується перегляд Плану дій для Торгівлі та сталого розвитку. Зокрема, стосовно посилення співпраці і вико-
нання амбітних зобов’язань з боку третіх сторін у ключових сферах, таких як добробут тварин, використання пестицидів і 
боротьба із стійкістю до протимікробних препаратів. ЄС прагне просувати міжнародні стандарти у відповідних міжнародних 
органах та підтримує виробництво сільськогосподарської харчової продукції у відповідності до високих стандартів безпечності 
і сталості, а також підтримує малих фермерів у дотриманні цих стандартів та у доступі до ринків. ЄС буде розвивати співпрацю 
задля покращення харчування і ситуації з відсутністю продовольчої безпеки шляхом зміцнення стійкості продовольчих систем і 
скорочення об’ємів харчових відходів. Обов’язковою буде перевірка  благонадійності компаній, щоб переконатися в тому, що 
використання примусових робіт чи вирубування лісів не є частиною ланцюгів створення вартості компаній ЄС. 

Першим пріоритетом майбутньої політики є реформа СОТ разом із  переглядом регіональних та двосторонніх торгових угод з 
ціллю гармонізувати їх із принципами циркулярної економіки. Багатосторонні правила торгівлі СОТ повинні досягти рівноваги 
між заходами щодо охорони довкілля та циркулярної економіки, включаючи відповідні технічні регламенти та стандарти, прин-
цип недискримінації торгівлі.

Міністерство  захисту  довкілля  та  природних  ресурсів України представило для обговорення проєкт Другого національно 
визначеного внеску (НВВ 2), згідно Паризької кліматичної угоди. 

НВВ2 – це концепція розвитку держави для досягнення екологічно і економічно доцільних перевтілень в усіх секторах економі-
ки, вкрай важлива для посилення нашої економіки та покращення якості життя людей, – запевняє відповідальне за розробку 
проєкту міністерство.

Український бізнес категорично проти – Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) звертається до Прем’єр-міністра України 
з проханням не погоджувати схвалення НВВ2. Особливе занепокоєння викликає в заявників намір зменшити викиди парнико-
вих газів в аграрному секторі на 14% від рівня 2017 року. Асоціація спочатку пропонує перерахувати пропоновані проєктом 
показники, а потім висуває ідею створення «коридору» цілей НВВ-2 – «діапазону значень, в межах яких українська економіка 
та бізнес будуть здатні виконати свої зобов’язання». 

Водночас екологи запевняють, що проєкт недостатньо амбітний. Зокрема, катастрофічною є розораність наших земель, яка 
спричиняє настільки великі обсяги викидів парникових газів, що грунти не більше не можуть впоратися з їх поглинанням та нако-
пиченням.

А в коридорах влади з’являється нове поняття – архітектура кліматичного врядування, яка має передбачити наскрізність та 
координацію кліматичних дій на всіх рівнях. Поки що дебати тривають. 

Більше інформації 
на сайті Міндовкілля
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Cьогодні змінюється вся парадигма ведення 
сільського господарства. 
В органічного виробництва дуже хороша 
позиція наразі, але це не єдина альтернати-
ва, яка існує; органіка – це лише перший 
крок у довготривалому процесі. 

Понад 200 учасників з різних організацій і 
країн, експерти та практики з України, Німеч-
чини, Бельгії, представники міжнародних 
проєктів та організацій. Наш дискусійний 
майданчик проходив у рамках міжнародного 
конгресу «Органічна Україна», тому що добре 

ДИСКУСІЙНИЙ МАЙДАНЧИК НА МІЖНАРОДНОМУ КОНГРЕСІ 
«ОРГАНІЧНА УКРАЇНА»

Всі матеріали Дискусійного майданчика

розвинуте у нас органічне виробництво може стати локомотивом і рушійною силою запровадження нової аграрної політики 
в Україні. 

Європейський зелений курс та імплементація його в Україні, зокрема, в такій важливій для нас галузі як сільське господарство, 
– це складне питання, яке потребує широких дискусій і пошуку відповідей спільно багатьма людьми з різних галузей. І якщо для 
ЄС перехід до Зеленого курсу є плавним продовженням попередньої політики, то для нас це справжній виклик. Але ми не 
можемо його проігнорувати. ЄЗК, стратегія «Від ферми до виделки», План дій ЄС з органічного виробництва – як зростання 
кількості земель і операторів в ЄС відобразиться на українських виробниках, чи зможемо ми зберегти наші передові позиції на 
ринку ЄС, яким чином відобразиться скорочення ланцюгу поставок на нашому розвитку? Зрештою – як скористатися новими 
можливостями і уникнути небезпек?

Так, нові програмні документи ЄС передбачають могутній розвиток органічного виробництва в ЄС, але попит на органічні 
продукти, як запевняють експерти – учасники зустрічі на дискусійному майданчику, дозволить і надалі українським виробни-
кам постачати свою продукцію до європейських сусідів. Більше того, спеціальні фонди для підтримки досліджень і розвитку 
нових технологій будуть доступні й нашим аграріям. Ключове, що підкреслюють всі експерти, – змінюватися доведеться всім, і 
європейським виробникам, і українським. 

Всі ми добре знаємо, що оновлення аграрної політики і всього напряму розвитку ЄС спричинено кліматичними змінами й 
глобальною потребою екологізувати всі сфери нашого життя. Кліматично дружні технології, споживання локальних продуктів, 
розумна логістика й транспортування, зменшення харчових відходів – все це має значення для стану довкілля і клімату. Тради-
ційні підходи відходять у минуле, звичні сільськогосподарські практики не вирішують проблем. «Справа в тому, що змінилася 
загальна атмосфера, багато людей сьогодні занепокоєні станом навколишнього середовища. Треба про це говорити постійно: 
які будуть наші наступні кроки, де ми візьмемо гроші на це, – вважає Д-р Штефан Дресманн, керівник проєкту «Німецько-укра-
їнська співпраця у галузі органічного сільського господарства».

Органічне виробництво в Україні, зауважує директор органу сертифікації «Органік Стандарт» Сергій Галашевський, це також 
здебільшого малі й середні господарства. Тобто – додаткові робочі місця в селах (адже органічне виробництво потребує більше 
робочих рук), поліпшення соціально-економічного стану сільської місцевості. І саме від людей на місцях багато залежить: нові 
технології, якісна і чесна продукція, соціальний розвиток. Маємо констатувати, що наразі сільські фермери думають, перш за 
все, про власний прибуток, а потім уже про клімат чи пестициди. Втім, органічні господарства надають приклад і поступово 
стають популярними, отримують підтримку місцевої влади й громади.

– зауважує Мігель де Поррас, керівник офісу
Дослідного інституту органічного сільського

господарства, FiBL, в Брюсселі



Індустрія моди наразі є несталою галуззю та відповідає за 4-10% глобальних викидів вуглецю. Окрім дуже довгих логістичних 
ланцюгів, мода невід’ємно пов’язана з природою через використання сировини, що виробляється у сільському господарстві, – 
таких як бавовна та шерсть. Сталі моделі бізнесу мають впроваджуватись у всі логістичні ланцюжки моди, одночасно допомага-
ючи боротися зі зміною клімату та втратою біорізноманіття. Проте, індустрія моди, як і більшість секторів, продовжує відокрем-
лювати ділові операції від реальності, в якій природні ресурси є обмеженими. 

Перехід до сталих бізнес-моделей у індустрії моди неможливий без використання сталого сільського господарства. Одним із 
найпотужніших природних кліматичних рішень, яке може допомогти запровадити індустрія моди, є трансформація систем 
сільськогосподарського виробництва сировини на більш регенеративні підходи та відмова від хімічно інтенсивного виробни-
цтва – як, наприклад, перехід до органічного виробництва. Це сприятиме зменшенню викидів вуглецю та забруднення, а також 
оздоровленню ґрунту, збільшенню біорізноманіття та, що суттєво, накопиченню вуглецю у ґрунтах, що є важливим фактором 
у боротьбі зі зміною клімату.

Останні дослідження доводять, що велику кількість світових річних викидів діоксиду карбону можна секвеструвати, перейшов-
ши на регенеративне сільське господарство, і така зміна сільськогосподарських практик може мати значну користь для біоріз-
номаніття та клімату. Регенеративне сільське господарство, безперечно, має стати майбутнім для глобальних ланцюгів поста-
вок моди. Однак, важливо ще забезпечити якісний моніторинг та сертифікацію сталості логістичних ланцюгів. У цьому може 
допомогти система вуглецевих кредитів для фермерів поряд із традиційними лісовими вуглецевими кредитами.

ЯК МОДА МОЖЕ ДОПОМОГТИ КЛІМАТУ

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду 
«Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. 

Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного 
фонду «Відродження» та Європейського Союзу».

Базові публікації Інформаційного центру «Зелене досьє»:

Над випуском працювали:

Дизайн та верстка: 

РАЦ «Суспільство і довкілля» представив аналітичний документ «Картування стратегічних цілей України та ЄС у 
контексті Європейського зеленого курсу: вектори розвитку та флагманські ініціативи». Зокрема, наші колеги проа-
налізували можливості впровадження ЄЗК в сільському господарстві та визначили можливі пріоритети

www.dossier.org.ua
www.organicinfo.ua
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