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УДК 349.42

C. O. ЛУШПАЄВ

Сергій Олександрович Лушпаєв, кандидат юри-
дичних наук, асистент кафедри Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ПОНЯТТЯ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: 
ПРАВОВІ ПИТАННЯ

Для дослідження поняття органічної сільськогосподарської продукції слід з’ясувати, що являє собою
сільськогосподарська продукція. Так, В. М. Єрмоленко вважає, що сільськогосподарською продукцією є вся
сира продукція культурного рослинництва, тваринництва та рибництва, одержувана від сільськогосподар-
ської діяльності, а також продукти її первісного перероблення, здійснюваного безпосереднім її виробником1.
За оцінками Міжнародної федерації органічного сільськогосподарського руху світовий ринок споживання
органічних продуктів становить близько 51 млрд доларів США і характеризується сталою тенденцією до
зростання. За статистичними даними господарств, що здійснюють сертифіковане органічне виробництво, в
Україні налічується 121. Однак вони забезпечують лише два відсотки від загального обсягу продукції2.
Зазначене обумовлює актуальність, нагальність здійснення наукового дослідження поняття органічної сіль-
ськогосподарської продукції. Вивчення поняття органічної сільськогосподарської продукції має важливе як
теоретичне, так і практичне значення. Перше полягає у вдосконаленні відповідних теоретичних положень, а
друге – у вирішенні правозастосовних проблем.

Рівню теоретичного розроблення проблеми притаманне те, що в аграрно-правовій літературі не виста-
чає комплексного визначення поняття органічної сільськогосподарської продукції. Окремі аспекти питань,
що розглядаються, вивчалися, зокрема, Н. А. Берлач, яка зосередила увагу на процесі становлення правового
регулювання органічного сільського господарства3 та надала визначення органічного сільського господар-
ства4. П.Ф. Кулинич розкрив земельно-правові аспекти виробництва органічної та екологічно чистої сільсь -
когосподарської продукції5. Д. С. Піддубна визначила об’єкт суспільних відносин у сфері органічного вироб-
ництва6. О. І. Менів вивчив правові питання маркування сільськогосподарської продукції рослинного поход-
ження, що вирощена з використанням генетично модифікованих організмів7. Н. В. Кравець висвітлила
питання правового регулювання ведення органічного сільського господарства в Україні як одного із най-
більш ефективних засобів запровадження та реалізації принципу екологізації аграрного виробництва8.

Проте у працях вказаних вчених недостатньо уваги приділяється визначенню саме поняття органічної
сільськогосподарської продукції, що посилює актуальність названої теми.

Мета статті – запропонувати поняття органічної сільськогосподарської продукції шляхом комплексного
дослідження чинного національного та зарубіжного законодавства і праць науковців, що присвячені розгля-
дуваній проблемі. 

Переходячи до викладення основного матеріалу, необхідно зазначити, що розгляд національного та
зарубіжного законодавства в сфері виробництва органічної сільськогосподарської продукції доцільно здійс-
нити щодо поняття органічної сільськогосподарської продукції.

У ч. 1 ст. 1 Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та
сировини» від 3 вересня 2013 р. № 425–VІІ міститься визначення суто органічної продукції: отриманої в
результаті сертифікованого виробництва відповідно до вимог законодавства. Також у розглядуваній статті
закріплено поняття виробництва органічної продукції як виробничої діяльності фізичних або юридичних
осіб, де під час такого виробництва виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично
модифікованих організмів, консервантів та на всіх етапах виробництва застосовуються методи, принципи й
правила, визначені у законодавстві для отримання натуральної продукції9. Згідно з постановою Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до
2015 року» від 19 вересня 2007 р. № 1158 передбачається довести обсяг частки органічної продукції у
загальному обсязі валової продукції сільського господарства до 10 %. Одним із шляхів розвитку рослин -
ницт ва визначено стимулювання ведення органічного сільського господарства. Планується унормувати роз-
виток органічного землеробства, створити систему його сертифікації10. Відповідно до Розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до
2020 року» від 17 жовтня 2013 р. № 806-р стратегічної метою розвитку аграрного сектору є сприяння роз-
витку органічного землеробства, насамперед в особистих селянських і середніх господарствах11. Законом
України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»
від 21 грудня 2010 р. № 2818-VI передбачається збільшення до 2020 р. частки земель, що використовуються
в органічному сільському господарстві, до 7 відсотків12. Згідно з ч. 6 ст. 8 Закону України «Про дитяче хар-
чування» від 14 вересня 2006 р. № 142-V сировина, що використовується у виробництві дитячого харчуван-
ня, не може бути вироблена з генетично модифікованих організмів та/або містити генетично модифіковані
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організми. Норми ч. 8. ст. 8 вказаного Закону містять заборону використовувати у виробництві дитячого хар-
чування сировину, що містить гормональні препарати, антибіотики, залишки важких металів, пестицидів,
радіонуклідів та інших небезпечних речовин, наявність яких не допускається державними санітарними нор-
мами або вміст яких перевищує максимально допустимі рівні залишків у дитячому харчуванні13.

Розглянемо зарубіжне законодавство в сфері виробництва органічної сільськогосподарської продукції.
Так, у Codex Alimentarius органічне сільське господарство визначено як єдина система управління виробниц-
твом, що дає змогу підтримувати та покращувати санітарний стан агро-екосистеми, включаючи біологічну
розмаїтість, біологічний кругообіг і біологічну активність ґрунту14. У Регламенті постанови Ради Євро пейсь -
кого Союзу № 834/2007 від 28 червня 2007 р. про виробництво та маркування органічної продукції і скасу-
вання Регламенту № 2092/91 органічне виробництво закріплено як система управління сільським господар-
ством та виробництвом продуктів харчування, що поєднує найкращі екологічні методи, високий рівень біо-
логічного розмаїття, збереження природних ресурсів, застосування високих стандартів поводження з твари-
нами і методи виробництва, які відповідають перевазі певними споживачами продуктів, що вироблені із
використанням натуральних речовин та природних процесів15.

International Federation of Organic Agriculture Movements визнає органічним сільським господарством
особливий вид управління господарством, який характеризується турботою про всі компоненти навколиш-
нього середовища, способом запровадження обмежень або заборони використання речовин чи агроприйо-
мів, що негативно впливають на довкілля, псують або забруднюють навколишнє середовище, підвищують
ризики в продовольчому ланцюзі16. Відповідно до Національної органічної програми Сполучених Штатів
Америки органічне виробництво є системою виробництва, що функціонує згідно з законодавством в частині
відповідності специфічним умовам шляхом інтеграції культурної, біологічної і механічної діяльності, що
сприяє кругообігу ресурсів, пропагує екологічну рівновагу і збереження біологічного розмаїття17. У Націо -
наль ному стандарті з органічного та біодинамічного виробництва Австралії термін «органічний» – це здійс-
нення діяльності, що має такі ознаки: використання відновлюваних ресурсів; збереження енергії, ґрунтів і
води; визнання потреби добробуту худоби; екологічний супровід при виробництві оптимальної кількості
продуктів без використання штучних добрив або синтетичних хімічних речовин18. Таким чином, у законо-
давстві зарубіжних держав у сфері виробництва органічної сільськогосподарської продукції поряд з понят-
тям «органічне сільське господарство» використовується «органічне виробництво». 

Н. В. Кравець зазначає, що терміни «органічне сільське господарство» та «виробництво органічної про-
дукції» не є тотожними, а співвідносяться як загальне (органічне сільське господарство) і часткове (вироб-
ництво органічної продукції)19. На думку Н. А. Берлач, органічне сільське господарство – це сертифікована
система управління веденням аграрного виробництва, яка використовує енерго- та ресурсоощадливі техно-
логії і базується на мінімальному використанні механічного обробітку ґрунту та синтетичних речовин,
виключенні з процесу виробництва генетично модифікованих організмів20. Н. В. Кравець сформулювала
поняття органічного сільського господарства як одного із важливих засобів екологізації аграрного вироб -
ницт ва, що передбачає таке ведення сільськогосподарської діяльності, за якого забезпечується охорона
навколишнього середовища та збереження біологічного різноманіття для майбутніх поколінь21. Т. В. Курман
і О. М. Туєва визначають органічне сільське господарство як особливий вид управління господарством, що
характеризується запровадженням деяких видів обмежень або заборон на такі дії, які негативно впливають
на навколишнє природнє середовище, псують чи забруднюють його, створюють ризики отримання неякісної
або екологічно небезпечної харчової продукції22. Органічне сільське господарство – це певний спосіб госпо-
дарювання, основою якого є ощадливе, бережливе ставлення до існуючих природних ресурсів, відмова від
використання при виробництві сільськогосподарської продукції штучних речовин, постачання на ринок еко-
логічно чистих продуктів харчування та сировини23. 

У постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів,
які містять генетично модифіковані організми або що вироблені з їх використанням та вводяться в обіг» від
13 травня 2009 р. № 468 визначено вимоги щодо етикетування харчових продуктів. Відповідно до вказаного
Порядку харчовим продуктом, який містить генетично модифіковані організми, визнається харчовий про-
дукт, що повністю або окремі його складники містять генетично модифіковані організми, вміст яких стано-
вить понад 0,9 %. Харчовим продуктом, виробленим з використанням генетично модифікованих організмів,
є харчовий продукт, який не містить генетично модифікованих організмів, але повністю або частково вироб-
лений з використанням сільськогосподарської продукції, вміст генетично модифікованих організмів в якій
становив понад 0,9 %. Важливим для забезпечення права споживачів на отримання достовірної інформації
щодо продуктів харчування є обов’язок виробника зазначати відповідну інформацію шляхом етикетування
харчових продуктів. Так, у переліку складників харчового продукту після найменування кожного з тих, що
містять генетично модифіковані організми чи вироблені з їх використанням, у дужках виконується напис
«генетично модифікований», «містить генетично модифікований організм» або «вироблений з генетично
модифікованого організму» із зазначенням найменування організму або до кожного такого складника
робиться відповідна виноска. Напис виконується таким самим шрифтом, що й перелік складників. Для хар-
чових продуктів, що містять один складник, напис «генетично модифікований», «містить генетично модифі-
кований організм» або «вироблений з генетично модифікованого організму» із зазначенням найменування
організму виконується на етикетці шрифтом розміру не менш як 2 міліметри. Етикетування харчових про-
дуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням і реалізуються без
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упаковки або з упаковкою, найбільша площа поверхні якої становить менш як 10 кв. сантиметрів, здійсню-
ється продавцем шляхом проставлення відповідної позначки на ярликах поряд з назвою харчового продукту
або на пакувальному матеріалі шрифтом розміру не менш як 2 міліметри24. 

У зв’язку з викладеним заслуговує на увагу думка О. І. Меніва щодо відповідності рівня вмісту гене-
тично модифікованих організмів у 0,9 % для обов’язкового маркування сільськогосподарської продукції
законодавству Європейського Союзу. Так, загальна правова позиція в Європейському Союзі зводиться до
того, що генетично модифіковані організми не можуть бути використані в органічному сільському господар-
стві. І хоча, за загальним правилом, використання генетично модифікованих організмів заборонено в орга-
нічному виробництві, Регламент Ради Європейського Союзу № 834/2007/ЄС про органічну продукцію і мар-
кування органічних продуктів передбачає, що продукти залишаються «органічними» незважаючи на випад-
кову присутність санкціонованих генетично модифікованих організмів в концентрації, що не перевищує гра-
ничне значення у 0,9 %. Також це означає, що продукт, який повинен бути маркований відповідно до зако-
нодавства у сфері генетично модифікованих організмів, не може бути одночасно позначений як органічний.
В Іспанії було запропоновано не встановлювати кінцеві значення можливого вмісту генетично модифікова-
них організмів в органічній сільськогосподарській продукції у 0,9 %, а запровадити схеми управління для
запобігання змішуванню сільськогосподарських культур. Метою маркування є те, щоб мати мінімально мож-
ливу наявність генетично модифікованих організмів в органічних продуктах25. 

Н. В. Кравець вважає спірним положення ст. 29 Закону України «Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини», що передбачає для маркування органічної сільськогосподар-
ської продукції використання державного, а не міжнародного логотипу, оскільки завідомо ставить націо-
нальних виробників такої продукції у невигідне конкурентне становище із зарубіжними виробниками, що
використовують міжнародний логотип. Адже на зовнішньому ринку національна продукція не буде вважа-
тися органічною і потребуватиме проходження спеціальних процедур для того, щоб бути визнаною такою26.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку харчових
продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів» від 9 листопада
2010 р. № 971, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2010 р. за № 1248/18543, до вказа-
ного Переліку належать: соя, кукурудза, картопля, томати, кабачки, диня, папайя, цикорій, цукровий буряк,
ріпак, льон, бавовна, пшениця, рис, продукти дитячого харчування та сировина для їх виготовлення, харчові
продукти для спеціального дієтичного споживання, функціональні харчові продукти, дієтичні та харчові
добавки, виготовлені з використанням харчових продуктів, зазначених у Переліку, закваски, дріжджові куль-
тури та продукти, що їх містять27. Н. А. Берлач пропонує законодавчо визначити виробничі процеси, в яких
допускається використання компонентів генетично модифікованих організмів, наприклад, біопаливо для
сільськогосподарської техніки. Слід змінити структурний склад українського ринку органічного сільського
виробництва, за якого здебільшого виробляється та експортується 1–2 види органічної сільськогосподарської
продукції сировинного типу, переважно зернові й олійні культури28. З метою забезпечення ефективної прак-
тичної дії положень Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та
сировини» необхідними є їх подальша деталізація і конкретизація у відповідних підзаконних нормативно-
правових актах, зокрема постановах Кабінету Міністрів України. Це має стосуватися порядку і правил
виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції рослинного і тваринного походження, про-
цедури контролю та підтвердження статусу виробленої сільськогосподарської продукції як органічної29.
Вважаємо, що варто внести доповнення до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини» від 3 вересня 2013 р. № 425–VІІ щодо визначення органічної
продукції, замінивши його на органічну сільськогосподарську продукцію як продукцію рослинництва, тва-
ринництва та аквакультури, отриману в результаті сертифікованого виробництва на землях, що придатні для
здійснення такої діяльності, відповідно до вимог законодавства. 

Перспективами подальших наукових досліджень може бути використання отриманих результатів у науко-
вих розробках, а також обґрунтування пропозицій щодо внесення змін до національного законодавства в сфері
виробництва органічної сільськогосподарської продукції, враховуючи раціональний досвід певних держав.
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У статті досліджується поняття органічної сільськогосподарської продукції на основі комплексного аналізу чинного

національного та зарубіжного законодавства та праць науковців, що присвячені розглядуваній сфері. Висновком роботи стала
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Summary

Lushpaev S. The notion of organic agricultural products: legal questions.
In the article the notion of organic agricultural products on the basis of complex analysis of current national and foreign legisla-

tion and works of scientists, which devoted to this sphere, are researched. The conclusion of paper was the proposal to consolidate the
notion of organic agricultural products in agrarian legislation.

Key words: organic agricultural products, production of organic agricultural products, marking of organic agricultural products,
genetically modified organisms.
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ПОТЕНЦІАЛ УРЯДОВИХ ТА ВІДОМЧИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 
ЩОДО РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Альтернативні джерела енергії в сучасному світі є одними із реальних перспективних джерел палива,
які в змозі захистити навколишнє середовище від шкідливих викидів в атмосферне повітря як наслідок вико-
ристання викопних енергоносіїв. Зазначена обставина є однією із основних причин активізації державної
політики щодо правового регулювання розвитку альтернативних джерел енергії, яке здійснюється відповід-
но до Законів України «Про енергозбереження» від 1 липня 1994 р. № 74/94-ВР, «Про електроенергетику»
від 16 жовтня 1997 р. № 575/97-ВР, «Про альтернативні види палива» від 14 січня 2000 р. № 1391-XIV, «Про
альтернативні джерела енергії» від 20 лютого 2003 р. № 555-IV, «Про комбіноване виробництво теплової та
електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» від 5 квітня 2005 р.
№ 2509-IV та інших, а також підзаконних нормативно-правових актів. До останніх віднесемо: укази Прези -
ден та України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України (далі – КМУ), накази Державного
агентства з енергоефективності та енергозбереження України (далі – Держенергоефективності),
Національного агентства України з питань ефективного використання енергетичних ресурсів (далі – НАЕР),
Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Державного агентства України з інвестицій і інно-
вацій та деяких інших відомств, які потребують наукового дослідження й осмислення.

Одним із основних напрямів забезпечення енергетичної безпеки України є розвиток альтернативних
джерел енергії. Проблеми ефективності альтернативних джерел активно досліджують О. Адаменко, В. Висо -
чансь кий, З. Герасимчук, С. Дев’яткін, С. Єрмілов, М. Кузьміна, Л. Матвійчук, М. Мартиненко, А. Самой -
ленко, Г. Чибісова, Т. Шкварницька, В. Ясенецький та інші науковці. Реалізація завдань із забезпечення енер-
гетичної безпеки України, зокрема за рахунок розвитку альтернативних джерел енергії, підвищення енергое-
фективності та енергозбереження, зниження енергоємності здійснюється на основі потенціалу законів
України. Зміст та спрямованість законодавства України в зазначеній сфері вивчається в науковій літературі
досить широко. 

Проте значно менше уваги приділяється потенціалу саме підзаконних актів, що й зумовило вибір пред-
мета дослідження. У статті ставиться за мету аналіз підзаконних нормативно-правових актів, якими перед-
бачається регулювання та розвиток альтернативних джерел енергії, їх позитивні аспекти, недоліки та прора-
хунки. Саме підзаконними актами органів виконавчої влади затверджуються програми, плани, заходи з роз-
витку альтернативних джерел палива, підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження, зменшен-
ня енергоємності промисловості. Підставами їх прийняття, за загальним правилом, є критичний стан конк-
ретної сфери енергетичної безпеки, необхідність усунення прогалин та недоліків нормативно-правового
регулювання. Його удосконалення буде сприяти охороні й захисту енергетичної безпеки, успішному
розв’язанню поставлених завдань в цій сфері.

Розглянемо визначення поняття – альтернативні джерела енергії. В Законі України «Про альтернативні
джерела енергії» від 20 лютого 2003 р. № 555-IV альтернативні джерела енергії визначаються як відновлю-
вані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів,
гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів та вто-
ринні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних
родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів1. Слід звернути увагу на досить
широке, порівняно з європейським законодавством, поняття альтернативні джерела енергії в Україні та неод-
нозначне розуміння цього терміна. У ЄС спочатку до альтернативних джерел відносили скраплення і гази-
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