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Розглянемо нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері ви
робництва органічної сільськогосподарської продукції рослинного походжен
ня. Так, 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 одним із шляхів розвитку рослинни
цтва визначене» стимулювання ведення органічного сільського господарства. 
Планується унормувати розвиток органічного землеробства, створити систему 
його сертифікації. 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 стратегічною метою розвитку аграр
ного сектору є сприяння розвитку органічного землеробства, насамперед в 
особистих селянських і середніх господарствах [І]. Законом України «Про ос
новні 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 госпо
дарстві, до 7%. Згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України «Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції та сировини» від 3 вересня 2013 р. 
№ 425-VII серед загальних правил виробництва органічної продукції рослин
ного походження можна виокремити використання лише сертифікованих ор
ганічного насіння та посадкового матеріалу [2]. Постановою Кабінету Мініст
рів України «Про затвердження Детальних правил виробництва органічної 
продукції (сировини) рослинного походження» від 31 серпня 2016 р. № 587 
визначено, що основою виробництва органічної продукції є виключення з тех
нологічного процесу її виробництва застосування хімічних добрив, пестици
дів, генетично модифікованих організмів і їх похідних та продуктів, виробле
них з генетично модифікованих організмів, консервантів [3].

На думку Д.С. Піддубної, таке закріплення не погоджується з ч. 1 ст. 18 
Закону, адже зазначений перелік речовин є дуже звуженим і навіть не вмістив 
для відповідності тих речовин, які заборонені до використання у основному 
законі органічного виробництва. Зазначені елементи є лише незначною части-
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ною висвітлення, адже якщо здійснити аналіз Постанови щодо Детальних пра
вил, можемо констатувати про її висвітлення у «незакінченому» вигляді, пот
ребу у її вдосконаленні, приведенні до відповідності із Законом, приведення до 
розумності використання питань сівозмін, можливості використання яких саме 
речовин під час конверсійного (перехідного) періоду [4, с. 136].

П. 8 Постанови «Про затвердження Детальних правил виробництва органі
чної продукції (сировини) рослинного походження» закріплює обов’язковість 
використання для виробництва органічної продукції насіння і садивного мате
ріалу, отриманих методом органічного виробництва, а саме материнських та 
батьківських форм рослин, вирощених протягом одного покоління, і багаторі
чних культур, вирощених протягом двох вегетаційних періодів. Під час вироб
ництва органічної продукції застосування органічних добрив повинно сприяти 
оптимізації живлення рослин, підвищення врожайності і якості продукції рос
линництва. Важливим є законодавче закріплення припису про те, що, засоби, 
що використовуються для принади комах, не повинні контактувати з органіч
ною продукцією.

О.І. Менів вважає, що особливо актуальною виглядає проблема встанов
лення так званого порогового значення вмісту генетично модифікованих орга
нізмів в аспекті вирощування органічної сільськогосподарської продукції. 
Адже у практичній діяльності не виключається перемішування генетично мо
дифікованих та органічних рослин, шляхом перенесення комахами чи вітром 
пилку під час їх цвітіння. В Іспанії було запропоновано, що треба було запро
вадити схеми управління для запобігання змішуванню сільськогосподарських 
культур [5, с. 26].

Підсумовуючи викладене, видається за можливе внести доповнення до ч. 1 
ст. 1 Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарсь
кої продукції та сировини» щодо визначення органічної продукції рослинного 
походження як культурних рослин, що вирощені внаслідок дії біологічних 
процесів відповідно до вимог законодавства.
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