




Чому шлях трансформацій - зелений 

• Кліматичні зміни: адаптуватися до реалій і зменшити тиск на 
клімат  

• Виснаження природних ресурсів: змінити підходи до 
виробництва  

• Світ обирає кліматичну нейтральність: у час глобальної 
трансформації аграрних та продовольчих систем ми не можемо 
залишатися осторонь   

• Європейський зелений курс: скористатися можливостями, 
уникнути загроз, вдосконалити агробізнес та сільські громади 



Дорожня карта, розроблена на основі досліджень та висновків проєкту, показує й 
пояснює ті кроки, які необхідно зробити українському суспільству для успішного 
просування сучасним зеленим курсом у гармонії з глобальним світом.  

Публікація створена на основі матеріалів, які протягом року публікувалися на веб 
сайтах «Зеленого досьє» (https://www.dossier.org.ua та https://organicinfo.ua).  

 

Основні джерела інформації:  

повідомлення Єврокомісії (https://ec.europa.eu/commission/presscorner) та 
європейських програм підтримки (https://www.eu4environment.org), Східного 
партнерства, UNEP, UN ECE, OECD, FAO (http://www.fao.org), платформи Green 
Growth Knowledge Partnership (https://www.greengrowthknowledge.org), 
інформаційні ресурси Європейського Екологічного Бюро (EEB, 
https://meta.eeb.org), міжнародна преса, а також публікації українських 
громадських організацій. 
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Сучасні виклики для сільськогосподарського 
виробництва  

• Необхідність зменшення екологічного впливу 
 забруднення агрохімікатами, нітратами та продуктами нафтохімії 

 викидів парникових газів (оранка, добрива, техніка, тваринництво, вирубування 
лісів) 

 трансформації та фрагментації природних екосистем 

• Втрата врожайності через деградацію ґрунтів та кліматичні зміни 

• Підвищення витрат на виробництво 

• Конкуренція за ресурси для зеленого переходу економіки та 
досягнення кліматичної нейтральності 



Світовий досвід адресування цих викликів  

 Попередні моделі виробництва погано працюють  

 

  Перехід на агроекологічний підхід до агровиробництва 

 

Використання природо-орієнтованих рішень 

 

Винагорода за надання екосистемних послуг 
та місця для живої  природи 



Ситуація в Україні з викликами агровиробництва 

 Попередні моделі виробництва в Україні також погано 
працюють 

 Деякі виробники свідомо використовують агроекологічні 
підходи – суто через свої переконання та через потенціал таких 
моделей 

 Великі виробники мають ресурси для переходу на нові, більш 
економічно успішні моделі 

 Більшість малих та середніх фермерів розуміють необхідність 
змін, проте не мають знань та ресурсів   



Кроки для зеленого переходу агровиробництва в 
Україні - Просвітництво 

• Доступ фермерів до інформації про нові моделі виробництва: 
  Розуміння проблем з традиційним виробництвом 
  Навчальні програми щодо технологій та вигоди нових 

 моделей 
  Обізнаність із процесами в світі та історіями успішних 

 трансформацій 

 
• Знання законодавства, що регулює екологічний вплив 

виробництва 



Кроки для зеленого переходу агровиробництва в Україні 
–  Технології трансформації 

• Внесення екологічної та соціальної складової в 
агровиробництво 

• Визначення найкращих та найгірших практик -  для визначення 
ступеню екологічних  ризиків 

• Визначення та підтримка агровиробництв з низькими ризиками 

• Підтримка традиційних та крафтових виробництв, що мають 
низькі ризики 



Кроки для зеленого переходу агровиробництва в Україні 
–  Стимулювання та підтримка 

• Державні субсидії тільки для виробників з низькими ризиками 

• Відображення реальних ризиків у фінансування та страхуванні  

• Зелене оподаткування 

• Зелені облігації 

• Ринок вуглецевих кредитів 



Стале споживання: 
Трансформація глобальних харчових систем  

• Протидія зміні клімату  

• Скорочення харчових відходів  

• Доступ до здорового харчування для всіх  

• Досягнення цілей Паризької угоди та Цілей сталого розвитку 
ООН 



Стале споживання: 
Трансформація харчових систем в Україні 

Державна політика 1 

  

Національні дієтичні рекомендації: 

 ключовий інструмент для зміни систем харчування 

 ключовий компонент політики охорони здоров'я 

 навчання широкої громадськості  

 можливість впливати на клімат через вибір раціону 



 
Стале споживання: 

Приклади здорових та стійких дієт  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Планетарна»/флекситаріанська (гнучка) дієта включає 
наступні інгредієнти:  

• овочі всіх видів та фруктів, особливо із шкуркою,  

• зернові, принаймні половина з яких неочищені ,  

• молочні продукти – нежирні або нежирні продукти 
плюс соєві,  

• жири – рослинні та жировмісні продукти, такі як 
морепродукти та горіхи,  

• білкові – нежирне м’ясо, птиця та яйця, 
морепродукти, квасоля, горох, сочевиця та горіхи. 

(рекомендації Комісії EAT-Lancet )  

НДР є 

https://eatforum.org/content/uploads/ 2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf
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Стале споживання: 
Трансформація харчових систем в Україні 

Державна політика 2 

 

• Національні дієтичні рекомендації 

• Стандартизація та сертифікація 

• Сталі державні закупівлі - встановити мінімальні обов'язкові 
критерії для держзакупівель продуктів харчування  

• Харчування для дітей 

• Податкові пільги 



 

Стале споживання: 
Просвітництво та інформування споживачів 

 
• Промоційна політика 

• Маркування 

• Місцеві й традиційні продукти та страви 

• Географічні зазначення 

• Маркетингові стандарти 

• Політика нульової толерантності до харчового шахрайства 

• Упаковка 

• Національні та регіональні продовольчі ради 



 
Стале споживання:   

Зменшення продовольчих втрат та харчових відходів 

 
• Прийняття національних юридично обов’язкових цілей скорочення 

відходів 

• Перегляд стандартів щодо маркування дати 

• Можливі політичні та економічні інструменти: 
 винагороди за запобігання утворенню відходів, повернення/повторне 

використання предметів та переробку 

 тарифи на збір відходів 

 штрафи/оподаткування/заборона на предмети одноразового використання 

• Циркулярні бізнес-моделі 



 

Стале споживання: 
Співдружність виробників і споживачів 

 
• Локальні харчові ланцюжки та системи 

 

• Попередження нестачі продуктів харчування під час криз  

  план дій у надзвичайних ситуаціях  

  механізм реагування 





Контакти: 
МБО «Інформаційний центр «Зелене досьє» 

www.dossier.org.ua 
greendossier@gmail.com 

facebook.com/GreenDossier 

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». 


