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Особливості правового регулювання виробництва та обігу 

органічної продукції у країнах СНД 

 

Необхідність вирішення екологічних проблем та питання 

забезпечення населення доброякісними продуктами харчування тісно 

пов’язані з необхідністю здійснення переходу від традиційного до 

органічного сільськогосподарського виробництва. У той же час важливим 
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для сільськогосподарських товаровиробників України є розвиток 

екологічного виробництва за для підвищення конкурентоспроможності на 

ринках України та світу. У зв'язку з цим актуальним є порівняння різних 

підходів правового регулювання у країнах СНД з перспективою 

використання набутого позитивного досвід для України.  

Проблеми правового регулювання виробництва та обігу органічної 

продукції неодноразово досліджували представники аграрної науки, вчені 

юристи як вітчизняні, так і зарубіжні. Зокрема, деякі дослідники 

аналізували законодавство України [1,2,3], деякі – країн Європейського 

Союзу [4]. Але дослідження досвіду правового регулювання виробництва 

та обігу органічної продукції у країнах СНД не ставало предметом 

особливої уваги науковців. Отже, метою цієї роботи є визначення та аналіз 

нормативно-правових актів країн СНД, які встановлюють правила та 

особливості виробництва, маркування та обігу органічної продукції у цих 

країнах. 

У Законі Азербайджанської Республіки від 13 червня 2008 року 

№650-ІІІГ «Про екологічно чисте сільське господарство» регулюються 

відносини, пов'язані з виробництвом, переробкою та обігом екологічно 

чистих сільськогосподарських і продовольчих товарів, які забезпечують 

здоров'я та безпеку населення, землі, води, рослин і тварин 

Азербайджанської Республіки. У ст. 1 під екологічно чистим сільським 

господарством розуміють культивування сільськогосподарських рослин і 

розведення сільськогосподарських тварин без застосування хіміко-

синтетичних (штучних) речовин, а також виробництво, переробка, обіг і 

сертифікація екологічно чистих сільськогосподарських і продовольчих 

товарів. Поняття "екологічно чистий", яке використовується у цьому 

законі, має те ж значення, що і поняття "біологічний", "органічний" і 

"природний", які використовуються в міжнародному законодавстві. 

Аналогічний підхід щодо законодавства про органічну продукцію і у 
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Республіці Молдова. Так, у ст. 1 Закону Республіки Молдова від 9 червня 

2005 року №115-XVI «Про екологічне сільськогосподарське виробництво» 

зазначено, що цей закон регулює соціальні відносини, пов'язані з 

виробництвом екологічної сільськогосподарської продукції без 

застосування хіміко-синтетичних речовин. Термін "екологічний", що 

застосовується у цьому законі, ідентичний термінам "біологічний", 

"органічний" або їх похідних. 

У свою чергу у Законі Республіки Казахстан від 27 листопада 2015 

року № 423-V «Про виробництві органічної продукції» використовується 

термінологія звична для українського законодавства. У ст.1 цього закону 

під органічною продукцією розуміють сільськогосподарська продукція, 

продукція аквакультури (рибництва), продукція з дикорослих рослин і 

продукти їх переробки, у тому числі харчова продукція, вироблені 

відповідно до вимог цього Закону.  

І все ж таки у більшості країн СНД відсутні окремі закони про 

органічне виробництво сільськогосподарської продукції. А деякі країни 

включають окремі положення щодо органічного виробництва у загальні 

законодавчі акти щодо екологічної безпеки. Як приклад останнього можна 

навести Закон Туркменістану від 3 червня 2017 року «Про екологічну 

безпеку». 

Поняття органічне землеробство має термінологічні відмінності і у 

європейських країнах. Так, термін «органічне землеробство» офіційно 

прийнятий в англомовних країнах Європейського Союзу, еквівалентом 

якому у Франції, Італії, Португалії та країнах Бенілюксу є «біологічне 

землеробство», у Данії, Німеччині та іспаномовних країнах — «екологічне 

землеробство» [5]. 

Отже, з урахуванням зазначених вище положень можна дійти 

наступного: по-перше, не всі країни СНД мають окремі законодавчі акти 

спрямовані на регламентацію відносин пов’язаних із виробництвом та 
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обігом органічної сільськогосподарської продукції. По-друге, деякі країни 

СНД здійснюють правову регламентацію виробництва та обігу органічної 

продукції в рамках загальних законів про екологічну безпеку. По-третє, 

аналізуючи та порівнюючи законодавство України та країн СНД можна 

прийти до висновку, що більш доцільним є прийняття окремого правового 

акту щодо виробництва та обігу органічних продуктів. Також у 

законодавствах України та деяких країнах СНД наявна певна 

термінологічна відмінність. 
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Правові проблеми органічного виробництва  

сільськогосподарської продукції 

 

Одним із найбільш раціональних та екологічних методів ведення 

сільського господарства є органічне виробництво сільськогосподарської 

продукції, що забезпечує належний захист навколишнього природного 

середовища, раціональне використання земельних та інших природних 

ресурсів, забезпечення виробництва якісних та корисних продуктів 

харчування. Органічне виробництво відіграє подвійну соціальну роль, 

коли, з однієї сторони, воно передбачає функціонування окремого ринку, 

що відповідає потребам споживачів в органічних продуктах, а з іншої 

сторони, надає громадськості товари, що сприяють захисту навколишнього 

природного середовища та благополуччю тварин, а також розвитку села8. 

Світові обсяги виробництва органічних продуктів харчування безперервно 

зростають, збільшується як і площа угідь під вирощуванням культур на 

органічних засадах так і кількість органічних сільськогосподарських 

товаровиробників по всьому світу. За оцінками Міжнародної федерації 

органічного сільськогосподарського руху, починаючи з 1999 року, 

                                                 
8 РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року про органічне виробництво та 
маркування органічних продуктів та про скасування Регламенту (ЄЕС) №2092/91 
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