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Швейцарсько-українська програма  
«Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю  

в органічному та молочному секторах України» 

Донор: Виконавець 

програми: 

Бенефіціари: 

Державна служба України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів 

Строк реалізації: 01.09.2019 – 30.06.2023 

 

Цільові групи: приватні малі та середні підприємства (виробники, переробні підприємства, 
надавачі послуг), а також відповідні державні організації в органічному та молочному секторах.   

 

Загальна мета Програми – зростання торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та 

молочному секторах на внутрішньому та експортному ринках шляхом досягнення двох 

цілей/кінцевих результатів: 

  Ціль 1: підвищення якості та безпечності продукції в органічному та молочному секторах.  

  Ціль 2: підвищення торговельного потенціалу на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції   

з вищою доданою вартістю відповідно в органічному та молочному секторах. 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Партнер: 



Capacity Development 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

 Розвиток потенціалу – це процес, коли на індивідуальному, 
організаційному та секторальному рівнях формують, 
покращують, використовують, адаптують і утримують 
знання, вміння, навички, інструменти та інші ресурси, 
необхідні для виконання робіт компетентно. 



 

Україна 

Органічний ринок України 

2018 р. 
309’100 га органічних с/г земель  

(в т.ч. перехідного періоду) 

0,7 % частка органічних с/г земель 

від загальної площі с/г земель 

2019 р. 
597 операторів    

24,3 млн $ внутрішній ринок 

органічної продукції  

189 млн $ загальний експорт 

органічної продукції з України 
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Джерело та корисні посилання на дані про органічний ринок України: 
https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2020/02/UAOrganic_fact_sheet_2020-UA-1.pdf; 
https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html; 
https://organicinfo.ua/infographics/ohliad-orhanichnoho-rynku-ukrainy-2019/; https://organicinfo.ua/infographics/eksport-ukrains-koi-orhanichnoi-produktsii-2019-rik-ohliad/; 
https://organicinfo.ua/infographics/import-ukrains-koi-orhanichnoi-produktsii-v-sviti-2019-rik-krainy/; https://organicinfo.ua/infographics/import-ukrains-koi-orhanichnoi-produktsii-v-yes-2019-rik-krainy/; 
https://organicinfo.ua/infographics/import-orhanichnoi-produktsii-v-yes-2019-rik-obsiahy/ 
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Більше інфографіків (українською та російською мовами): https://organicinfo.ua/infographics/ 

Книга «Світ органічного сільського господарства. Статистика та тренди 2020» (англ.): https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/1294/?ref=1  

https://organicinfo.ua/infographics/
https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/1294/?ref=1


 

Швейцарія 

Органічний ринок Швейцарії 
160’992 га органічних с/г земель  

(в т.ч. перехідного періоду) 

15,4% частка органічних с/г земель 

від загальної площі с/г земель 

7’032 органічних виробників  

(в т.ч.1’289 переробників) 

312 € споживання на душу 

населення на рік – лідер у світі 

2,655 млрд € ринок органічної 

продукції (7-й у світі) 
Джерело: https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html 
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Державна та регіональна підтримка в 
Швейцарії  

• Прямі дотації за ведення органічного сільського господарства 
(відповідно до площі, що обробляється). 

• Компенсації 50% вартості промо кампаній асоціації органічних 
виробників «Bio Suisse» або інших місцевих фермерських 
асоціації, що просувають органічне виробництво. 

• Підтримка дослідних інститутів (FiBL та державних дослідних 
інститутів) завдяки щорічним грантам на проведення досліджень в 
органічному сільському господарстві. 

• Кантони співфінансують дорадчі послуги для 
сільськогосподарських виробників, які хочуть перейти на органічне 
виробництво. 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 



Швейцарія 
Просування органічного виробництва від супермаркетів 

Товарообіг органічної продукції Coop 
(Швейцарія) – 1,279 млрд CHF (2018 р.) 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Відеокліп за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=o-WdSBB0Eo4  
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Стратегія ЄС «Від ферми до виделки» 
25% с/г угідь в ЄС – органічні до 2030 року 

Європейська Комісія презентувала стратегію ЄС  
«Від ферми до виделки» в рамках нового Європейського 
зеленого курсу, де зафіксовані досить амбітні цілі щодо 
подальшого розвитку органічного виробництва до 2030 р., 
а саме: 

• 25% сільськогосподарських угідь в ЄС під органічним 
сільським господарством. 

• Зменшення на 50% загального використання хімічних та 
небезпечних пестицидів. 

• Зменшення на 20% використання добрив. 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: (англ.) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_884 

https://www.youtube.com/watch?v=1tXseroYYFs  

(укр.) https://organicinfo.ua/news/yevropeys-ka-komisiia-prezentuvala-stratehiiu-yes-vid-fermy-do-vydelky/  
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Україна посіла 1 місце в Європі та 2 місце у світі  
за обсягами імпортованої органічної продукції до ЄС 

(за підсумками 2019 р. – звіт Єврокомісії) 

10 % – частка продукції українського походження від усієї імпортованої органічної продукції в ЄС. 

на 27 % – збільшення українського імпорту до ЄС – з 265’817 тонн у 2018 р. до 337’856 тонн у 2019 р. 

76,9% всіх органічних зернових, імпортованих в ЄС, українського походження. 

31,8% всієї органічної пшениці, імпортованої в ЄС, українського походження. 

Україна входить до групи найбільших експортерів олійних культур, сої, фруктів, макухи, фруктових соків та 
овочів, що є ключовими експортними продуктами. 

 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-posila-pershe-misce-v-yevropi-za-obsyagami-importovanoyi-organichnoyi-produkciyi-ta-druge-u-sviti; https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-

UA&id=28478e1e-eaa9-4143-808a-f258bd33dab9&title=UkrainaPosila1-MistseVvropiZaObsiagamiImportovanoiOrganichnoiProduktsiiTa2-geMistseUSviti; 

(англ) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/market-brief-organic-imports-june2020_en.pdf  
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Ініціатива «Органічні продукти на кожному столі» 
Приклади різних країн 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://euorganic2030.bio/initiatives/organic-on-every-table/  
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Німеччина 

Органічний ринок Німеччини 
1’521’314 га органічних с/г земель  

(в т.ч. перехідного періоду) 

9,1% частка органічних с/г земель від 

загальної площі с/г земель 

31’713 органічних виробників  

(в т.ч. 15’441 переробник) 

132 € споживання на душу населення на рік 

10,910 млрд € ринок органічної продукції (2-й 

після США) 
Джерело: https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html 

https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
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Державна та регіональна підтримка в 
Німеччині  
20% частка органічного сільського господарства в Німеччині до 2030 р. 
– ціль Федерального уряду, що зазначена в Стратегії сталого розвитку, 
оскільки органічне сільське господартсво є ресурсоефективним, 
екологічно безпечним та сталим видом сільського господарства.  

Сфери діяльності та заходи щодо просування органічного с/г: 

1. Створення зрозумілої та надійної  нормативно-правової бази. 

2. Спрощення доступу до знань та інформації про органічне с/г. 

3. Використання повною мірою та подальше розширення потенційного 
попиту: регіональні/локальні продукти; державні закупівлі, органічні 
продукти на заходах міністерства; просування та використання в 
HoReCa; промокампанії на національному та регіональному рівнях; 
моніторинг та інформування. 

4. Підвищення ефективності та продуктивності систем органічного с/г. 

5. Винагородження за надання послуг в екологічній сфері. 

 

 
ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерела: https://www.bmel.de/EN/topics/farming/organic-farming/strategy-future-organic-farming.html;jsessionid=6CD2C05C76B3654C531C88E533A49E9A.internet2852  

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Publications/OrganicFarmingLookingForwards.pdf?__blob=publicationFile&v=4  

Більше органічних продуктів на кухнях 

https://www.bmel.de/EN/topics/farming/organic-farming/strategy-future-organic-farming.html;jsessionid=6CD2C05C76B3654C531C88E533A49E9A.internet2852
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https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Publications/OrganicFarmingLookingForwards.pdf?__blob=publicationFile&v=4


Регіональна підтримка в Німеччині 
Підтримка у різних землях (областях) 
 

 

 

 

 

 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://www.thuenen.de/de/thema/oekologischer-landbau/aktuelle-trends-der-deutschen-oekobranche/praemienhoehe-fuer-die-oekologische-bewirtschaftung/ 

Kulturart 

Землекористування 

Einführung 

Перехідний період до органічного с/г 

€/ha und Jahr 

€/га і рік 

Beibehaltung 

Продовження ведення органічного с/г 

€/ha und Jahr 

€/га і рік 

1. bis 2. Jahr 

від 1-го до 2-го року 

3. bis 5. Jahr 

від 3-го до 5-го року 

ab 6. Jahr 

від 6-го року 

Ackerland 

Землі під с/г орними культурами 

350 230 230 

Grünland 

Луки / пасовища 

350 230 230 

Gartenbauflächen 

Землі під садівництвом 

935 550 550 

Dauerkultur 

Землі під багаторічними культурами 

1.275 750 750 

Öko-Kontrollkostenzuschuss 

Компенсація за органічну сертифікацію 

60 €/ha (max. 600 €/Betrieb) 

60 € / га (максимум 600 € / фермерське господарство) 

Baden-Württemberg   Баден-Вюртемберґ 

https://www.thuenen.de/de/thema/oekologischer-landbau/aktuelle-trends-der-deutschen-oekobranche/praemienhoehe-fuer-die-oekologische-bewirtschaftung/
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Регіональна підтримка в Німеччині 
Підтримка у різних землях (областях) 
 

 

 

 

 

 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://www.thuenen.de/de/thema/oekologischer-landbau/aktuelle-trends-der-deutschen-oekobranche/praemienhoehe-fuer-die-oekologische-bewirtschaftung/ 

Kulturart 

Землекористування 

Einführung 

Перехідний період до органічного с/г 

€/ha und Jahr 

€/га і рік 

Beibehaltung 

Продовження ведення органічного с/г 

€/ha und Jahr 

€/га і рік 

1. bis 2. Jahr 

від 1-го до 2-го року 

3. bis 5. Jahr 

від 3-го до 5-го року 

ab 6. Jahr 

Від 6-го року 

Ackerland   

Землі під с/г орними культурами 

350 273 273 

Grünland 

Луки / пасовища 

350 273 273 

Gärtnerisch genutzte Flächen 

Землі під садівництвом 

915 468 468 

Dauerkulturen 

Землі під багаторічними культурами 

1.250 975 975 

Öko-Kontrollkostenzuschuss 

Компенсація за органічну сертифікацію 

35 €/ha (max. 15 ha/Betrieb) 

35 € / га (максимум 15 га / фермерське господарство) 

Bayern   Баварія 
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Регіональна підтримка в Німеччині 
Підтримка у різних землях (областях) 
 

 

 

 

 

 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://www.thuenen.de/de/thema/oekologischer-landbau/aktuelle-trends-der-deutschen-oekobranche/praemienhoehe-fuer-die-oekologische-bewirtschaftung/ 

Saarland   Саарланд 
Kulturart 

Землекористування 

Einführung 

Перехідний період до органічного с/г 

€/ha und Jahr 

€/га і рік 

Beibehaltung 

Продовження ведення органічного с/г 

€/ha und Jahr 

€/га і рік 

1. bis 2. Jahr 

від 1-го до 2-го 

року 

3. bis 5. Jahr 

від 3-го до 5-го року 

ab 6. Jahr 

Від 6-го року 

Ackerland 

Землі під с/г орними культурами 

225 189 189 

Grünland 

Луки/пасовища 

225 189 189 

Gemüse 

Землі під овочівництвом 

531 324 324 

Dauerkulturen und Baumschulpflanzen 

Землі під багаторічними культурами і 

розсадниками 

855 675 675 

Öko-Kontrollkostenzuschuss 

Компенсація за органічну сертифікацію 

40 €/ha (max. 550 €/Betrieb) 

40 € / га (максимум 550 € / фермерське господарство) 
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Польща 

Органічний ринок Польщі 
484’676 га органічних с/г земель  

(в т.ч. перехідного періоду) 

3,4% частка органічних с/г земель від 

загальної площі с/г земель 

19’224 органічних виробників  

(в т.ч. 533 переробника) 

7 € споживання на душу населення на рік 

250 млн € ринок органічної продукції  
Джерело: https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html 
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Державна та регіональна підтримка в  
Польщі  

Національна стратегія сталого розвитку включає План дій щодо розвитку  
органічного продовольства та сільського господарства в Польщі на 2014-2020 рр., 
в якому зазначаються заходи, які повинні впровадити Міністерство сільського 
господарства та розвитку сільських територій Республіки Польща та ін. органи 
державної влади для розвитку органічного сектору, а саме: 

• Підвищення конкурентоспроможності органічного сільського господарства та збільшення 
пропозиції органічних продуктів на ринку; 

• Розвиток переробки органічних продуктів; 

• Диверсифікація і посилення каналів збуту органічних продуктів; 

• Підвищення рівня обізнаності споживачів щодо органічного сільського господарства та 
органічних продуктів; 

• Підвищення рівня співпраці між суб’єктами господарювання в галузі органічного сільського 
господарства; 

• Залучення органів центрального та місцевого самоврядування у розвиток органічного сектору; 

• Забезпечення високого рівня системи контролю та сертифікації органічного виробництва/обігу. 

 
ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ramowy-plan-dzialan-dla-ywnosci-i-rolnictwa-ekologicznego-w-polsce   
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Державна та регіональна підтримка в  
Польщі  

Фінансова підтримка 

• Фонди Програми розвитку сільського  
господарства (ЄС): 

 Фінансування фермерів відповідно до органічної 
площі органічних земель, що обробляються (700 млн 
євро), 

 Підтримка проведення інформаційно-промоційної 
діяльності, 

 Модернізація фермерських господарств, 

 Переробка та збут сільськогосподарської продукції,  

 Реструктуризація малих фермерських господарств. 

• Державний бюджет 

 Система підтримки на дослідження (1,5 млн 
євро/рік), 

 Виставки для органічних виробництв (воєводства). 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Нефінансова підтримка 

• Мережа дорадчих центрів у кожному воєводстві 
(області) та один спеціалізований центр органічного 
сільського господарства у м. Радом. 

• Опубліковані методології органічного виробництва на 
основі результатів досліджень. 

• Інформаційно-промоційні кампанії на національному 
рівні – масштабна кампанія, з фокусом на 
органічному харчуванні у дитячих садочках, на 
телебаченні. 

• Інформація про дозволені допоміжні речовини для 
використання в органічному виробництві (перелік ЗЗР та 
добрив).  

• Підтримка воєводств в організації місцевих ярмарків, 
навчальних візитів та проведення аналізу розвитку 
органічного сектору у воєводстві. 

Вдячність за надану інформацію Міністерству сільського господарства та розвитку сільських територій Республіки Польща  



Державна підтримка в Польщі  

Промоційна кампанія «Звідки беруться органічні продукти?» 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolnictwo-ekologiczne-dla-dzieci; https://www.gov.pl/attachment/5c2b26c5-d218-4c72-8e36-95b5bb9973bc  

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolnictwo-ekologiczne-dla-dzieci
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Державна підтримка в Польщі  

Промоційна кампанія «Звідки беруться органічні продукти?» 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=7_2NNcSqu5w&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=7_2NNcSqu5w&feature=emb_logo


Державна підтримка в Польщі  

Промоційна кампанія «Органічна їжа гарантує гарний смак» за участі місцевих 
знаменитостей  

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: презентація Міхала Житкі, Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій Республіки Польща на конгресі «Органічна Україна 2019» 

https://drive.google.com/file/d/1WzYANEXw4GlMaHos2bAs6xQ9cxdsqvFy/view?usp=drive_open 

https://drive.google.com/file/d/1WzYANEXw4GlMaHos2bAs6xQ9cxdsqvFy/view?usp=drive_open
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Державна підтримка в Польщі  

Промоційна кампанія «Органічна їжа гарантує гарний смак» за участі місцевих 
знаменитостей  

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: презентація Міхала Житкі, Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій Республіки Польща на конгресі «Органічна Україна 2019» 

https://drive.google.com/file/d/1WzYANEXw4GlMaHos2bAs6xQ9cxdsqvFy/view?usp=drive_open 
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Австрія 

Органічний ринок Австрії 
637’805 га органічних с/г земель  

(в т.ч. перехідного періоду) 

24,7% частка органічних с/г земель від 

загальної площі с/г земель 

25’795 органічних виробників  

(в т.ч. 1’651 переробник) 

205 € споживання на душу населення на рік 

1,810 млрд € ринок органічної продукції  
Джерело: https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html 

https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html


Державна та регіональна підтримка в 
Австрії  

 

 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://www.bio-austria.at/app/uploads/BIO-AUSTRIA_OEPUL_Fachinfo.pdf   

Премії за органічне виробництво в Австрії 
Prämienelement/Kultur 

Премія/ вид землевикористання 

Details 

Деталі 

Euro/ha 

Євро/ га 

Grünland 

Луки/ пасовища 

Grünland und Ackerfutter >25 % auf Betrieben < 0,5 RGVE/ha Futterfläche  

Луки/ пасовища та с/г землі >25 % на господарствах < 0,5 к-ть голів худоби, що споживають грубі 

корми, на га 

Grünland und Ackerfutter >25 % auf Betrieben ≥ 0,5 RGVE/ha Futterfläche 

Луки/ пасовища та с/г землі >25 % на господарствах ≥ 0,5 к-ть голів худоби, що споживають грубі 

корми, на га 

70,–  

 

 

225, – 

Ackerland 

Землі під с/г орними культурами 

Ackerland  

Землі під сг орними культурами 

Feldgemüse und Erdbeeren 

Овочі та полуниця, що вирощуються на полях 

230,– 

 

450,– 

Blühkulturen auf Acker/ Heil- und 

Gewürzpflanzen 

Квітучі с/г культури, що ростуть на 

полях, лікарські рослини та пряні трави 

Blühkulturen Acker und Heil- und Gewürzpflanzen laut Kulturdefinition in Maßnahme UBB, für maximal 20% 

der Ackerfläche 

Землі під квітучими с/г культурами, лікарськими та ароматичними рослинами, що визнані як 

екологічно безпечні і сприятливі для біорізноманіття, макс. на 20% орних земель 

350,– 

Dauerkulturen 

Багаторічні с/г культури 

Wein, Obst und Hopfen 

Виноград, фрукти, хміль 

700,– 

Geschützter Anbau 

Закритий ґрунт  

Kulturen im geschützten Anbau  

С/г культури у закритому ґрунті (наприклад, теплиці) 

700,- 

Bienenstock 

Бджільництво 

max. 1000 Stöcke pro Betrieb 

Максимум 1000 вуликів на фермерське господарство 

pro Stock 25, 

25 – на вулик 

https://www.bio-austria.at/app/uploads/BIO-AUSTRIA_OEPUL_Fachinfo.pdf
https://www.bio-austria.at/app/uploads/BIO-AUSTRIA_OEPUL_Fachinfo.pdf
https://www.bio-austria.at/app/uploads/BIO-AUSTRIA_OEPUL_Fachinfo.pdf
https://www.bio-austria.at/app/uploads/BIO-AUSTRIA_OEPUL_Fachinfo.pdf
https://www.bio-austria.at/app/uploads/BIO-AUSTRIA_OEPUL_Fachinfo.pdf


 

Данія 

Органічний ринок Данії 

256’711 га органічних с/г земель  

(в т.ч. перехідного періоду) 

9,8% частка органічних с/г земель від 

загальної площі с/г земель 

3’637 органічних виробників  

(в т.ч. 1’018 переробників) 

312 € споживання на душу 

населення на рік – лідер у світі 

1,807 млрд € ринок органічної 

продукції  
Джерело: https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html 

https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html


Державна та регіональна підтримка в  
Данії  

Органічний план дій для Данії «Працюємо разом для збільшення  
органічного виробництва» (2011-2020) має на меті збільшити в два рази  
площі під органічним сільським господарством у порівнянні з 2007 р.  
та має такі ключові напрямки: 

У 2007 р. в Данії було 23’520 га органічних с/г земель (органічний ринок = 580 млн євро); 
у 2018 р. – 256’711 га (органічний ринок = 1,807 млрд €) 

• Стимулювання попиту на органічні продукти з боку споживачів, а також державних та приватних закладів 
громадського харчування - наприклад, використання більшої кількості органічних продуктів у школах, 
лікарнях. 

• Застосування спеціального маркування для заохочення  
використання органічних продуктів у державних                                                                                                          
та приватних закладах громадського харчування  

• Підтримка фермерів в переході до органічного виробництва, розробляючи правила про те, як стати 
органічним виробником, більш зрозумілими. 

• Для підтримки розвитку належної сільськогимиосподарської практики ініційовані дослідні програми, 
спрямовані на розвиток належної практики органічного виробництва. 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://en.mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Oekologi/7348_FVM_OEkologiplanDanmark_A5_PIXI_English_Web.pdf   

https://en.mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Oekologi/7348_FVM_OEkologiplanDanmark_A5_PIXI_English_Web.pdf
https://en.mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Oekologi/7348_FVM_OEkologiplanDanmark_A5_PIXI_English_Web.pdf
https://en.mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Oekologi/7348_FVM_OEkologiplanDanmark_A5_PIXI_English_Web.pdf


Державна та регіональна підтримка в  
Данії  
 
 У 2015-2018 рр. уряд виділив майже 8 млн євро з метою значного  

збільшення використання органічних продуктів у закладах громадського 
харчування. 

 Уряд Данії просуває бренд органічних продуктів харчування для ресторанів, кафе 
та їдалень. 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://en.mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Oekologi/7348_FVM_OEkologiplanDanmark_A5_PIXI_English_Web.pdf 
   

 Уряд виділяє значні субсидії школам, які 
надають своїм учням органічні фрукти та 
овочі, а також розповсюджує інформаційні 
матеріали, що надихають, про органічні 
продукти та принципи сталого виробництва. 

 Закупівлі органічних продуктів для місцевих  
адміністрацій 

 Тісна співпраця із закладами сільсько- 
господарської освіти для подальшого  
сприяння органічному виробництву в 
навчанні фермерів. 

 

https://en.mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Oekologi/7348_FVM_OEkologiplanDanmark_A5_PIXI_English_Web.pdf
https://en.mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Oekologi/7348_FVM_OEkologiplanDanmark_A5_PIXI_English_Web.pdf
https://en.mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Oekologi/7348_FVM_OEkologiplanDanmark_A5_PIXI_English_Web.pdf


 

Чехія 

Органічний ринок Чехії 

538’894 га органічних с/г земель  

(в т.ч. перехідного періоду) 

12,8% частка органічних с/г земель 

від загальної площі с/г земель 

4’601 органічний виробник 

(в т.ч. 822 переробника) 

12 € споживання на душу населення 

на рік  

127 млн € ринок органічної продукції  
Джерело: https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html 

https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html


ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://www.facebook.com/veselabiofarma/    
 

  

 

Державна підтримка в Чехії 
Популяризація органічного виробництва держслужбовцями  

 
 
Іржі Урбан, директор департаменту рослинництва Центрального інституту нагляду 
та перевірки у сфері сільського господарства (ÚKZÚZ), бувший заступник Міністра 
сільського господарства Чехії на своїй органічній фермі «Весела органічна ферма» 

https://www.facebook.com/veselabiofarma/


Державна підтримка в Чехії 
Популяризація органічного виробництва держслужбовцями  

 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://www.facebook.com/veselabiofarma/    
 

https://www.facebook.com/veselabiofarma/


Державна підтримка в Чехії 
Популяризація органічного  
виробництва держслужбовцями 

 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://www.facebook.com/veselabiofarma/    

https://www.facebook.com/veselabiofarma/


 

Угорщина 

Органічний ринок Угорщини 

209’382 га органічних с/г земель  

(в т.ч. перехідного періоду) 

4,5% частка органічних с/г земель 

від загальної площі с/г земель 

3’929 органічних виробників  

(в т.ч. 515 переробників) 

3 € споживання на душу населення 

на рік 

30 млн € ринок органічної продукції  
Джерело: https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html 

https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
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Державна підтримка в Угорщині 
 

• В Угорщині існує 2 програми підтримки органічного виробництва – ÖKO VP I 
(2016.01.01-2020.01.01)та ÖKO VP II (2019.01.01-2022.12.31).  

• Основна програма підтримки органічних виробників триває 5 років, якщо ж вони 
не можуть впоратися з її вимогами, виробники повинні повернути кошти, отримані 
в рамках підтримки. 

• Якщо органічний виробник не бере участі в жодній 5-річній програмі підтримки, він 
може отримувати субсидію на озеленення, яка становить близько 80 євро/ га. 

• Фінансова підтримка виплачується в рамках  
Схеми оплати однієї ділянки (SAPS), що  
еквівалентна 143 євро/га. 

• Існують програми підтримки молодих фермерів, 
в тому числі органічних. 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Вдячність за надану інформацію Дослідному інституту органічного сільського господарства Угорщини (ÖMKi) 

Перехідного 
періоду євро/га 

Органічне с/г  
євро/га 

Орні культури 242 172 

Овочі 516 366 

Яблука 1040 802 

Виноград 873 674 

Інші фрукти 734 568 

Пасовища  147 147 (мінімум 0,3 
голів худоби/ га) Луки (лише 

скошені) 
84 



Державна підтримка в Угорщині 
 

• Деякі постачальники органічних продуктів співпрацюють із школами, але рідко.  

• Учні деяких шкіл, переважно приватних, що поза централізованої системою освіти, 
отримують органічні продукти зі шкільного меню, проте їхні батьки повинні доплачувати 
певні кошти за органічне харчування. 

• Існують пекарні та мережі роздрібної торгівлі, які  
пропонують своїм відвідувачам органічні пекарські вироби. 

• Значна частина всіх угорських газет, телеканалів, радіо  
станцій належать до одного медіа холдингу «KESMA» (CEMP), 
що час від часу висвітлює тему органічного виробництва. 

• Органічну тему висвітлюють гастрономічні друковані та  
онлайн медіа, якими керують органічні виробники та  
переробники. 

• Аграрні газети (друковані та онлайн) мають «органічні» розділи,  
що присвячені переважно біологічному захисту рослин, але  
все частіше користуються системним підходом. 

 

 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Вдячність за надану інформацію Дослідному інституту органічного сільського господарства Угорщини (ÖMKi) 



 

Нідерланди 

Органічний ринок Нідерландів 

57’904 га органічних с/г земель  

(в т.ч. перехідного періоду) 

3,1 % частка органічних с/г земель 

від загальної площі с/г земель 

1’696 органічних виробників  

(в т.ч. 995 переробників) 

75 € споживання на душу населення 

на рік  

1,287 млрд € ринок органічної 

продукції  
Джерело: https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html 

https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
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Державна підтримка в Нідерландах  
 

• Схема гарантування сільськогосподарських кредитів. 

• Спільна сільськогосподарська політика ЄС (Common 
Agricultural Policy): органічне виробництво = «зелений» 
напрямок за визначенням. 

• Підтримка органічного сектору організацією «Bionext»: 
щорічно виділяється 130’000 євро на освітні проекти та 
поширення знань про органічне сільське господарство. 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://bionext.nl/over-bionext/  
Вдячність за надану інформацію Посольству Королівства Нідерландів  в Україні 

https://bionext.nl/over-bionext/
https://bionext.nl/over-bionext/
https://bionext.nl/over-bionext/


Канада 

 

Канада 

Органічний ринок Канади 
 1’311’572 га органічних с/г земель  

(в т.ч. перехідного періоду) 

 2 % частка органічних с/г земель 

від загальної площі с/г земель 

 5’791 органічний виробник 

(в т.ч. 1’719 переробника) 

 3,119 млрд € ринок органічної 

продукції  
Джерело: https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html 

https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html
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Державна та регіональна підтримка в  
Канаді  

У 2019 р. Канадська органічна торгова асоціація (Canada 
Organic Trade Association (COTA) оголосила про запуск 
Програми підтримки переходу до органічного сільського 
господарства, за якою: 

• COTA надає органічним виробникам фінансову допомогу для 
переходу на органічне с/г. 

• Можливе відшкодування частини витрат, пов’язаних із 
органічною сертифікацією (до максимум 1’000 канадських 
доларів (CAD) (вирощування сільськогосподарських та 
дикорослих культур)).  

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://www.organiccouncil.ca/a-new-opportunity-organic-conversion-support-program/ 
Вдячність за надану інформацію канадсько-українському проекту підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS)  
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Державна та регіональна підтримка в  
Канаді  

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://cap.alberta.ca/CAP/  

Канадське сільськогосподарське партнерство – це п'ятирічне  
інвестування федеральними, провінційними та територіальними урядами країни на  
3 млрд CAD для зміцнення сільського господарства та агропродовольчого сектору 
(в т.ч. органічного): 

• Виробники, переробники, організації та співробітництва можуть подати заявку на 
підтримку разом із детальним бізнес-планом та отримати до 100’000 CAD. 

• Провінція Альберта в рамках партнерства отримала інвестування в розмірі 406 млн 
CAD на стратегічні програми та ініціативи для розвитку аграрного сектору.  
Разом із зацікавленими сторонами було розроблено програму з 5-ма напрямами: 
екологічна сталість та зміна клімату; зростання та диверсифікація продуктів та 
ринків; наука та дослідження; управління ризиками; довіра зі сторони 
громадськості.  

https://cap.alberta.ca/CAP/


Державна та регіональна підтримка в  
Канаді  

Через кризу, викликану пандемією коронавірусу, провінція Онтаріо та уряд Канади 
оголосили про надання фінансової підтримки агропромисловому сектору (в т.ч. 
органічному) у розмірі 2,5 млн CAD для його розвитку онлайн.  

  

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/   

https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/
https://www.organiccouncil.ca/new-funding-available-for-transition-to-online-sales-and-other-direct-market-resources/


Національна та регіональна підтримка в  
Канаді 
Нефінансова підтримка органічного сектору  

• Найбільше щорічне святкування Національного органічного 
тижня Канади збирає довкола органічних продуктів фермерів, 
роздрібну торгівлю та споживачів.  

• Інформаційна промо кампанія провінції Онтаріо 
#LoveOntarioOrganic, що базується на національній кампанії 
органічного тижня Канади #ChooseCanadaOrganic, покликана 
заохочувати споживачів ідентифікувати та вибирати органічні 
продукти та продукти, вирощені та вироблені близько до дому.  

• Споживачі місцевих (локальних) органічних продуктів в 
Онтаріо, можуть ідентифікувати такі продукти за логотипом 
«Foodland Ontario Organic», яким маркують місцеву органічну 
продукцію.   

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://www.canada-organic.ca/en/what-we-do/consumer-education/organic-week  
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США 

Органічний ринок США 
2’023’430 га органічних с/г земель  

(в т.ч. перехідного періоду) 

0,6% частка органічних с/г земель 

від загальної площі с/г земель 

18’166 органічних виробників  

124,5 € споживання на душу 

населення на рік 

40,559 млрд € ринок органічної 

продукції (№1 у світі) 
Джерело: https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020/pdf.html 
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Державна підтримка в США 

• В рамках Програми з розподілу витрат на органічну 
сертифікацію Міністерство сільського господарства США 
(USDA) надає фінансову допомогу виробникам та 
переробникам, які отримують або поновлюють сертифікат 
відповідно до Національної органічної програми (NOP, 
органічний стандарт США). Сертифіковані підприємства можуть 
отримувати до 75% від своїх витрат на сертифікацію, не більше 
750 USD на одну сферу сертифікації. 

• Агентство з управління ризиками Міністерства (USDA) забезпечує 
страхування в органічному виробництві (в т.ч. перехідний 
період).  

• Міністерство (USDA) пропонує безкоштовні ресурси для 
навчання, щоб зробити органічну сертифікацію доступною для 
всіх охочих. 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://www.usda.gov/topics/organic 
Вдячність за надану інформацію Посольству США в Україні 

https://www.usda.gov/topics/organic


Державна підтримка в США 

eOrganic – це органічна сільськогосподарська онлайн спільнота, мета якої сприяти 
розвитку дослідницької та освітянської спільноти, залучати фермерів та фахівців в 
галузі органічного сільського господарства за допомогою тренінгів та публікацій у 
відкритому доступі, а також підтримувати дослідні та просвітницькі проекти. 

 
 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерело: https://eorganic.info/  

https://eorganic.info/


Державна підтримка в США 
Просування органічних продуктів через Білий дім 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Джерела: https://www.lifegate.com/michelle-obama-organic-garden; https://www.amazon.com/American-Grown-Kitchen-Gardens-America/dp/0307956024   
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Зіркові амбасадори органічного виробництва  

 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 



Міжнародна підтримка 
Розвиток органічного ринку в Україні підтримують: 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в 

органічному та молочному секторах України (QFTP) 

 

Східне партнерство: Готовність до 

торгівлі – ініціатива EU4Business  

Підтримка впровадження 

сільськогосподарської та 

продовольчої політики в Україні 

Органічна торгівля заради розвитку у  

Східній Європі (OT4D) 



Ідеї для роздумів 
 Розвиток органічного сектору вагомо залежить від ініціатив, дій та підтримки в областях. 

 Регіональна підтримка органічного сектору може бути фінансова і нефінансова, 
обидві дуже важливі для розвитку. 

 Співпраця регіональних органів державної влади та місцевих органічних виробників 
веде до реалізації  успішних ініціатив, які сприяють розвитку як на місцевому та 
національному рівнях, так і на міжнародному (експортному). 

 Знати світові тенденції та найкращі практики, а також винайти свій  
унікальний рецепт успіху/розвитку.   

 

 

Ще ідеї для підтримки: https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2020/03/FiBL_PossibilitiesOfStateSupport.pdf  

 Незважаючи на обмеження внаслідок пандемії коронавірусу,  
існують онлайн рішення для розвитку потенціалу та побудови  
партнерства держава-виробники. 

 Обмеження руху людей не впливає на рух (торгівлю) продуктами  
харчування, зокрема органічними. 

 Сайт Волинської ОДА – додати кнопку/тему/пріоритет розвитку  
органічного виробництва в області, де зазначити інфо про стан розвитку 
органічного виробництва в області, посилання на органічне законодавство, 
інфо про регіональну підтримку (компенсація органічної сертифікації,  
заходи з підвищення рівня обізнаності про органічні продукти). 

 Цінностям та культурі споживання навчають змалечку.  

 

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2020/03/FiBL_PossibilitiesOfStateSupport.pdf
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Нехай все буде органічно!  
 

Дякую за увагу!  

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Підтримуймо виробництво та споживання 
органічних продуктів у Волинській області! 

Анастасія Півнюк, швейцарсько-українська програма  

«Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» 

Дякую за увагу! 



ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА “РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ З ВИЩОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ В ОРГАНІЧНОМУ ТА МОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ” 

Схема Органічного Закону України: https://organicinfo.ua/info_practitioner/page/2/ 

https://organicinfo.ua/info_practitioner/page/2/

