
Адаптація до законодавства ЄС: 
у фокусі малі та середні виробники 

аграрної продукції



Угода про Асоціацію між Україною та ЄС була ратифікована Парламентом України та
Європейським Парламентом 16 вересня 2014 року. Повністю Угода вступає в силу лише після її
ратифікації всіма країнами-членами ЄС.

! з 1 листопада 2014 року тимчасово застосовувались деякі положення, зокрема Глава 17
«Сільське господарство та розвиток сільських територій» Розділу V «Економічне та секторальне
співробітництво» (за винятком статті 404 (h) щодо посилення гармонізації з питань, які
обговорюються в рамках міжнародних організацій).

! З 1 січня 2016 року також почали тимчасово застосовуватись положення Розділу IV «Торгівля і
питання, пов’язані з торгівлею», який містить Главу 4 «Санітарні та фітосанітарні заходи», що
стосується сфери сільського господарства і торгівлі. Відповідно до неї між Україною та
Європейським Союзом створюється Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі
(ПВЗВТ) на 10 років.

Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС (УА) поставлено завдання в галузі сільського
господарства необхідно адаптувати та впровадити в практику 44 акти права ЄС, в частині
санітарних та фітосанітарних заходів, які нерозривно пов‘язані з можливістю отримати доступ
до ринку ЄС українським харчовим продуктам, - 255 документів.

Уважно слідкувати за змінами в інших галузях , зокрема, в екологічній сфері.

Угода про Асоціацію



На виконання положень УА:

• Мінагрополітики розробило План заходів з наближення законодавства України до
права ЄС, затверджений Наказом Мінагрополітики № 15 від 19.01.2015.

• Розпорядження Кабінету Міністрів України №228 від 24 лютого 2016 року (зі змінами,
внесеними розпорядженням КМУ № 444 від 04.07.2017) було затверджено
Всеохоплюючу стратегію імплементації законодавства у сфері санітарних та
фітосанітарних заходів, яка містить строки законодавчого наближення у цій сфері.

• 25 жовтня 2017 року Урядом затверджено (оновлений) План заходів з виконання Угоди
про асоціацію Україна-ЄС у всіх сферах, включаючи сільське господарство, санітарні та
фітосанітарні заходи. Також планується запустити єдиний державний інструмент
моніторингу виконання Угоди, який буде візуалізовувати і пояснювати прогрес.

Угода про Асоціацію



УА – практичний вимір

• Законодавство ЄС після його адаптації стає частиною законодавства України і є
обов'язком до виконання всіма суб'єктами господарювання на території.

• Адаптація здійснюється шляхом:

– внесення змін до чинного законодавства України, або

– розробки нового нормативно-правового акту.

Тобто, виконання «європейських» норм – в першу чергу стосується 
внутрішнього ринку.

Але і спрощує виконання експортних процедур до ЄС.

Умови експорту товарів, в тому числі сільськогосподарської продукції, до країн
ЄС, та імпорт до України також врегульовані положеннями Розділу IV Угоди про
асоціацію. Також наявні економічні механізми взаємодії України та
Європейського Союзу (мито, тарифи) та безліч різноманітних правил на рівні ЄС
та національних законодавств країн-членів.





Громадськість запустила альтернативні інструменти відслідковування виконання Угоди
про Асоціацію (наприклад, EU навігатор Українського центру європейської політики
http://navigator.eurointegration.com.ua)

Роль громадськості



Роль громадськості

та впроваджує проекти з адаптації, щоб:

• Провести порівняльний аналіз законодавства:

– законодавство ЄС офіційно не перекладено українською мовою і держава немає
таких ресурсів,

– плани з імплементації відтерміновуються,

– держава не надає (в повній мірі) офіційних роз'яснень щодо змін.

• Допомогти сільськогосподарським виробництвам адаптуватися до нових умов
діяльності та успішно розвивати свої господарства.

• Використовувати нові можливості та уникати можливих помилок.



• Міжнародна благодійна організація «Інформаційний 
центр «Зелене досьє»

• Спілка Виробників Органічних Сертифікованих Продуктів 
«Органічна Україна» 

• ГО «Інститут дослідження адаптації законодавства»

Проект «Підвищення поінформованості малих
сільськогосподарських виробників щодо адаптації до 

європейського законодавства»

Проект впроваджено за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду 
«Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія» під егідою Української 

сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Української 
національної Платформи Форуму Громадянського суспільства Східного 

Партнерства.



Впроваджується за сприяння 

Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках
проекту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи
громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної
Платформи Форуму Громадянського суспільства Східного Партнерства.

Проект "Громадська синергія“ спрямовано на посилення участі громадськості в
реалізації євроінтеграційних реформ в Україні шляхом розвитку потенціалу та
ефективності двох профільних громадських мережевих об’єднань - Української
сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Української
національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного
Партнерства.



Мета:

Навчити малих сільськогосподарських виробників

адаптуватися та успішно розвивати свою діяльність

у нових законодавчих умовах.

Цільова аудиторія:

• Малі та середні сільськогосподарські виробники

• Об’єднання (спілки, асоціації) виробників за галузевими напрямками

• Консультаційні та дорадчі служби

Навіщо:

• Виконання Угоди про Асоціацію забезпечує українським споживачам БЕЗПЕЧНИЙ та
ЯКІСНИЙ продукт харчування, а українським аграріям - доступ на величезний ринок ЄС.

Мета проекту та цільова аудиторія



Результати проекту

• Базове дослідження законодавства

• Популярний путівник у вигляді 
інфографіки, що містить:
– загальну інформацію

– 6 тематичних листівок: Молочні продукти та жири, 
Яйця та птиця, М’ясна продукція, Мед, Напої, 
Джеми та інші солодощі

– листівку про органічне виробництво як 
преміум продукт

• Цикл тренінгів 

• Презентації 
(з метою подальшого 

поширення знань)



Cільськогосподарські виробники

• Зареєстровані належним чином суб'єкти господарювання (юридичні особи чи фізичні
особи-підприємці), незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

• Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили
бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку
та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у
власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського
господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського
господарства, відповідно до закону («Про фермерське господарство»).

• Сімейне ФГ – це фермерське господарство, за умови що в його підприємницькій
діяльності використовується праця виключно членів однієї сім’ї (Сімейний кодекс
України).

• Члени ФГ та особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом),
підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Фермерське
господарство реєструється в установленому законом порядку як платник єдиного
внеску. (відповідно до змін до Закону України «Про фермерське господарство» та
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що
набрали чинності з 01 січня 2018 р.)



• Особисте селянське господарство - це господарська діяльність, яка
проводиться без створення юридичної особи фізичною особою
індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних
відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб
шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської
продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна
особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського
зеленого туризму.

• Члени особистого селянського господарства здійснюють діяльність на свій
розсуд і ризик у межах встановленого правового господарського порядку,
дотримуючись вимог цього Закону, законів України, інших нормативно-
правових актів.

• Діяльність, пов'язана з веденням особистого селянського господарства, не
відноситься до підприємницької діяльності.

Закон України «Про особисте селянське господарство»



Мікро Малі Середні Великі

балансова 
вартість активів 

до 350 тисяч 
євро

до 4 мільйонів 
євро

до 20 мільйонів 
євро

понад 20 
мільйонів євро

чистий дохід від 
реалізації

до 700 тисяч 
євро

до 8 мільйонів 
євро

до 40 мільйонів 
євро

понад 40 
мільйонів євро

середня 
кількість 
працівників 

до 10 осіб до 50 осіб до 250 осіб понад 250 осіб

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
(останні зміни набрали чинності 1 січня 2018 року).

Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс
гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів
Національного банку, що встановлювалися для євро протягом відповідного року".



Система НАССР 
Міжнародна система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP –
Hazard Analysis and Critical Control Points), яка інтегрована в законодавство ЄС і її впровадження
затверджено в Україні Законом «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів» та доповнена рядом інших законодавчих актів.

Аналогом HACCP є два 
стандарти Системи 
управління безпечністю 
харчових продуктів ДСТУ 
4161-2003 та ISO 22000.

Слід розрізняти 
запровадження системи 
та отримання 
сертифікату!



Система НАССР 

- система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні 
фактори, що є визначальними для безпечності харчових 
продуктів. 

Відповідно до чинного законодавства України оператори 
ринку повинні розробляти, вводити в дію та застосовувати 
постійно діючі процедури, що засновані на принципах 
системи  аналізу  небезпечних  факторів  та  контролю  у  
критичних  точках,  а  також забезпечувати належну 
підготовку з питань застосування постійно діючих процедур, 
що базуються на принципах системи аналізу небезпечних 
факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є 
відповідальними за ці процедури, під час виробництва та 
обігу харчових продуктів. 



Агробізнес і екологічні вимоги
• Директива щодо оцінки впливу на навколишнє середовище вже імплементована в

українське законодавство шляхом прийняття Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля», який вступив у силу 18 грудня 2017 року. Він передбачає проведення
процедури оцінки потенційного впливу на довкілля великих об’єктів та видів діяльності,
які потенційно можуть мати значний негативний вплив на довкілля, та проведення
громадського обговорення щодо цього планованого об’єкту. Процедура оцінки впливу є
частиною дозвільної процедури для цих об’єктів. Закон стосуватиметься лише нових
об’єктів, або об'єктів, у разі їх значної реконструкції, перепрофілювання тощо.

• Запущено Єдиний реєстр із оцінки впливу на довкілля, де також розміщені підзаконні
акти та процедури.

Отримати консультації з ОВД можна надіславши запит на адресу 
МБО «Екологія. Право. Людина.» office@epl.org.ua

з темою повідомлення «Консультація з ОВД».



Закон України «Про оцінку впливу на 
довкілля»

Стаття 3. Сфера застосування оцінки впливу на довкілля (витяг)

1. Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про 
провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така 
планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності.

2. Перша категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, включає:

…

9) забір підземних вод або штучне поповнення підземних вод із щорічним забором води або 
щорічним об’ємом води, що поповнюється, 10 мільйонів кубічних метрів або більше;

11) греблі, водосховища та інші об’єкти, призначені для утримання та постійного зберігання 
води, коли нові або додаткові об’єми затриманої води перевищують 10 мільйонів кубічних 
метрів;

19) потужності для інтенсивного вирощування птиці (60 тисяч місць і більше), у тому числі 
бройлерів (85 тисяч місць і більше), свиней (3 тисячі місць для свиней понад 30 кілограмів або 
900 місць для свиноматок)



Закон України «Про оцінку впливу на 
довкілля»

3. Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає:

2) сільське господарство, лісівництво та водне господарство:

• сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та меліорація земель (управління 
водними ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) 
на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду 
чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих 
об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;

• насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на площі понад 20 гектарів або на територіях та 
об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше;

• зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення 
відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та 
зміна цільового призначення особливо цінних земель;

• потужності для вирощування: птиці (40 тисяч місць і більше); свиней (1 тисяча місць і більше, для 
свиноматок - 500 місць і більше); великої та дрібної рогатої худоби (1 тисяча місць і більше); кролів та 
інших хутрових тварин (2 тисячі голів і більше);

• установки для промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів тваринництва;

• інтенсивна аквакультура з продуктивністю 10 тонн на рік і більше або на територіях та об’єктах 
природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах;

• намив територій на землях водного фонду;

8) харчову промисловість…
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Агробізнес і екологічні вимоги

• Друга Директива, про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з
сільськогосподарських джерел, запровадить систему впровадження безпечніших
методів ведення сільськогосподарських робіт, обмежуючи забруднення нітратами,
зокрема обмеження внесення добрив у ґрунт. Дана Директива ще не імплементована в
українське законодавство, строк її впровадження - 2019 рік.

Метою даної Директиви є
обмеження попадання надмірної
кількості нітратів у водойми.
Це буде досягатися шляхом
моніторингу вмісту нітратів у
водоймах; визначення зон,
вразливих до (накопичення) нітратів;
підготовка планів дій щодо таких зон;
розроблення та запровадження
кодексів кращих методів ведення
сільськогосподарських робіт та
програми сприяння впровадженню
цих кодексів (будуть як
рекомендовані хороші практики, так і
обов’язкові до виконання заходи у
вразливих зонах).



Тематичні розділи

Виконання Угоди про Асоціацію забезпечує українським споживачам 

БЕЗПЕЧНИЙ та ЯКІСНИЙ продукт харчування, 

а українським аграріям - доступ на величезний ринок ЄС.

• Молочні продукти та жири

• Яйця та птиця

• М’ясна продукція

• Мед

• Напої

• Джеми та інші солодощі

Ключові відмінності: розбіжності в термінології, різниця в класифікації та
вимогах до маркування.



ЄС vs Україна

«Желе» -

це суміш на основі цукру та соків 
та/або розчинів на основі води 
одного чи більше видів фруктів, що 
загусла. Кількість соків та/або 
розчинів на основі води, що 
використовується для виробництва 
1000 г кінцевого продукту, не має 
бути меншою, ніж зазначено для 
виробництва джему.

«Желе» -

це суміш екстрактів (плодових, 
ягідних, або плодових із ягідними) 
чи ароматичних харчових есенцій з 
цукром, харчовими кислотами, 
агаром, желатином або 
желювальним картопляним 
крохмалем, з додаванням 
харчових натуральних чи штучних, 
синтетичних, ідентичних 
натуральним барвників.



Підвищення привабливості продукту

• Органічне виробництво (EU, NOP, тощо)

• Global G.A.P. (відповідність міжнародним 
вимогам з безпечності продукції)

• Географічна індикація (місце походження, 
географічне значення, «гарантований 
традиційний продукт») 

• HALAL, ISO, FSCC 22000, IFS, тощо

Спільні риси:
• передбачають виконання базових стандартів та чинного законодавства і є

лише надбудовою
• є добровільними, але потребують періодичного підтвердження



Органічне виробництво

Законодавство ЄС визначає, що органічне виробництво – це 
загальна система управління підприємством та 
виробництвом харчових продуктів, яка об’єднує найкращі 
екологічні методи захисту навколишнього середовища, 
високий рівень біорізноманіття, збереження природних 
ресурсів, дотримання високих стандартів добробуту тварин 
та методу виробництва поряд із наданням переваг простими 
споживачами для продуктів, які вироблені з використанням 
природних речовин та процесів.

Постанова Ради (ЄС) № 834/2007



Органічне виробництво

• Закон «Про виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини» № 425-
VІІ від 03.09.2013

• Проект Закону про основні принципи та вимоги до 
органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції № 5448 від 24.11.2016

• Стандарт органічного виробництва та переробки, що є 
еквівалентним Постановам Ради ЄС № 834/2007 та 
Європейської Комісії № 889/2008 (стандарт 
застосовується для органів сертифікації та їхніх 
сертифікованих операторів органічного виробництва 
(виробників, переробників і продавців), які провадять 
свою діяльність за межами Європейського Союзу





Органік в Україні

• Площа сільськогосподарських земель з органічним статусом 
становить 289 551 га,

• Площа сільськогосподарських земель перехідного періоду –
91 622 га,

• Частка органічних земель від загальної площі 
сільськогосподарських земель – 0,89%,

• Загальна кількість операторів ринку – 426, в тому числі 294 
сільськогосподарські виробники,

• Загальна кількість органів сертифікації в рамках даного 
моніторингу – 19. 

• У 2016 році обсяг органічної продукції, експортованої з України, 
склав близько 300 тис. тонн на суму понад 65 млн. доларів 
США (оціночні дані відповідно до опитування усіх українських 
експортерів органічної продукції, проведеного органом 
сертифікації «Органік Стандарт»). 





Інструментарій
• Платформа TradeHelp - http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/



• EU4Business - http://www.eu4business.eu/uk/smeprojects/ukraine

• USAID - https://www.usaid.gov/uk/ukraine/agriculture

Інструментарій



Дані для аналітики та інструменти 
для галузі від FAO/EBRD

1. FAO Food Price Index – один з найбільш вживаних індикаторів цін у світі, що вираховується для
продовольства в цілому і для окремих груп товарів: молока, м’яса, злакових, рослинних олій та
цукру. Індекси оновлюється щомісяця http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/.

2. FAO Cereal Supply and Demand Brief – дані щодо попиту та пропозиції зернових культур у світі.
Звіт за травень 2016 року вже доступний тут http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/.

3. Автоматизований баланс попиту та пропозиції молока України – інформаційна
система, створена ФАО та ЄБРР в рамках проекту «Діалог держави та бізнесу в молочному секторі
України» з метою підвищення прозорості ринку молока та молокопродуктів України
http://milkbalance.org.ua/index.php?PGID=1.

4. Автоматизований баланс попиту та пропозиції м’яса України – інформаційна система, створена
ФАО та ЄБРР в рамках проекту «Діалог держави та бізнесу в м’ясному секторі України» з метою
підвищення прозорості ринку м’яса України http://meatbalance.org.ua/.

5. Автоматизований баланс попиту та пропозиції зерна в Україні – інформаційна
система, створена ФАО та ЄБРР в рамках проекту «Суспільно-політичний діалог в зерновому
секторі України» з метою підвищення інформаційної прозорості ринку зерна України
http://grainbalance.org.ua/.

6. FAO Food Outlook – великий аналітичний огляд світових ринків продовольства, що виходить двічі
на рік та публікується тут http://www.fao.org/GIEWS/english/fo/index.htm.



Продовження…

7. Індекс Global Dairy Trade (GDT) – користується популярністю серед молочників. Це показник цін он-лайн
торгової біржі для міжнародних молочних товарів, який можна знайти за посиланням
https://www.globaldairytrade.info/.

8. AMIS, або Система інформаційного забезпечення ринків сільськогосподарської продукції – містить дані від
FAO, Міжнародної ради по зерну та USDA (Міністерства сільського господарства США) по зернових ринках
http://statistics.amis-outlook.org/data/index.html.

9. FAO Ration Formulation Tool for dairy cows – інструмент ФАО для розрахунку раціону молочних корів
(безкоштовно доступний англійською, іспанською та французькою мовами) за посиланням
http://www.feedipedia.org/content/fao-ration-formulation-tool-dairy-cows.

10. Практичні посібники із експорту молочних та м’ясних продуктів – розроблені експертами ФАО, ЄБРР та Ради
з експорту продовольства та містять детальний аналіз найбільш перспективних ринків та рекомендації щодо
продуктів, упаковки, маркетингу, ціноутворення молочних та м’ясних продуктів.
Довідник експортера м’ясної продукції http://ukrainian-food.org/uk/post/prakticnij-dovidnik-eksportera-masnoi-
produkcii

Довідник експортера молочної продукції http://ukrainian-food.org/uk/post/prakticnij-dovidnik-eksportera-molocnoi-
produkcii

11. Бізнес-плани з відгодівлі та переробки бичків молочних порід – детальні бізнес-плани, розроблені в рамках
проекту ФАО та ЄБРР «Публічно-приватний політичний діалог у м'ясній галузі» з розрахунками, технологічними
рекомендаціями та урахуванням української специфіки. Завантажити можна тут за посиланнями:
Інтенсивна зернова відгодівля молодняка ВРХ
Організація роботи комплексу забою та первинної переробки ВРХ.



Всі матеріали доступні за посиланням на сторінці проекту 
«Підвищення поінформованості малих сільськогосподарських 
виробників щодо адаптації до європейського законодавства» 

http://www.dossier.org.ua/adaptation.

Дякуємо за увагу!

Катерина Шор – керівник проекту, менеджер проектів МБО «ІЦ «Зелене досьє»

Тамара Малькова – менеджер проекту, редактор-упорядник, директор 
МБО «ІЦ «Зелене досьє»


