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У статті представлений розгляд стану існуючого нормативно"правового регулювання сфери органічного вироб"
ництва сільськогосподарської продукції в Україні та напрями його подальшого розвитку. Акцентується увага на діючих
стандартах у сфері органічного виробництва. Автором окреслено потенційні вигоди, що можуть отримати різні зац"
ікавлені сторони від прийняття відповідного законодавства у сфері органічного виробництва.
The article presents an examination of existing legal regulation of organic production of agricultural products in
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production. The author outlines the potential benefits they can get from the various stakeholders of the relevant legislation
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

На сучасному етапі розвитку частка орга
нічної сільськогосподарської продукції на
вітчизняному ринку має тенденцію до зростан
ня, проте відповідний аграрний сектор орган
ічного виробництва характеризується відсут
ністю сформованої нормативноправової
бази. І, як наслідок, відбувається продаж
"псевдоорганічних" продуктів, адже існує
безліч термінів, які начебто визначають без
печність та екологічність продукції. Таким
чином, втрачається довіра споживачів до влас
не органічної продукції та виникають сумніви
щодо її винятковості, безпечності та корис
ності зпоміж аналогічних несертифікованих
продуктів. На жаль, сьогодні Україна поряд з
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Росією, Білорусією та Боснією і Герцеговиною
залишається європейською країною, де все ще
не існує прийнятого законодавства щодо
органічного виробництва. Відсутність сфор
мовано правового поля у сфері органічного
виробництва шкодить всім суб'єктам господа
рювання органічного напрямку та сповільнює
його розвиток.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню та дослідженню питань у сфері
законодавчого забезпечення регулювання
органічного сільськогосподарського вироб
ництва присвячені праці таких вітчизняних на
уковців, як В.І. Артиш [1], Н.А. Берлач [2, 3],
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М.В. Капштик [13, 14], С.М. Романко [27] та ін.,
однак проблема правової регламентації орга
нічного виробництва потребує додаткового
дослідження.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою даного дослідження є розгляд ста
ну існуючого нормативноправового регулю
вання сфери органічного виробництва сільсь
когосподарської продукції в Україні та напря
ми його подальшого розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Однією з умов функціонування світових
ринків екологічно чистої продукції є наявність
належно сформованої та організованої систе
ми сертифікації продукції органічного вироб
ництва.
В основі сертифікації лежить використан
ня стандартів та/або правових норм. На сучас
ному етапі розвитку ринку органічних про
дуктів переважає тенденція до заміни правових
норм стандартами, що пояснюється прагнен
ням до міжнародної гармонізації правил, які
регулюють відносини у сфері органічного ви
робництва [5].
У світі визначну роль у формуванні стан
дартів та міжнародній акредитації установ, які
сертифікують органічну продукцію на відпо
відність цим стандартам, посідає Міжнародна
федерація органічного сільськогосподарсько
го руху (International Federation of Organic
Agriculture Movements — IFOAM).
Нині сформовано наступні міжнародні си
стеми стандартів, які регулюють аграрний сек
тор органічного виробництва: Базові стандар
ти органічного виробництва та переробки про
дукції Міжнародної федерації органічного
сільськогосподарського руху (IFOAM Inter
national Basic Standard) та Стандарти Комісії з
Кодексу Аліментаріусу (Codex Alimentarius),
розроблені під керівництвом Продовольчої та
сільськогосподарської організації ООН (FAO)
спільно з Всесвітньою організацією охорони
здоров'я (WHO).
На основі цих систем стандартів Міжнарод
ною цільовою групою з гармонізації та еквіва
лентності (ITF) розроблено загальну систему
стандартизації органічного виробництва
COROS (The Common Objectives and Require
ments of Organic Standards). Дана система при
значена для використання в міжнародних оці
нках еквівалентності органічних стандартів і
технічних норм [28].
У країнах Європейського Союзу виробниц
тво органічної продукції до 2009 року було ре
Передплатний індекс 21847

гульоване Директивою ЄС 2092/91. Даний нор
мативний акт визначав вимоги для отримання
сертифіката на органічні продукти, принципи
діяльності національних незалежних органі
зацій, що здійснюють сертифікацію та конт
роль, регламентував діяльність підприємств на
всіх етапах виробництва (від закупівлі сирови
ни до збуту продукції), окреслював вимоги до
маркування органічної продукції. З моменту
прийняття відповідного законодавчого акту
розпочався стрімкий розвиток аграрного сек
тора органічного виробництва. Проте нові рин
кові реалії диктують необхідність впроваджен
ня змін у законодавче забезпечення органічно
го виробництва, які би значно розшили та кон
кретизували положення попереднього норма
тивного акту.
Так, 1 січня 2009 року вступили в силу нові
базові стандарти та правила ЄС, затверджені
Постановою Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 чер
вня 2007 року щодо органічного виробництва
та маркування органічних продуктів (скасу
вавши Постанову (ЄС) №2092/91) [20] та зат
верджені Регламентом Комісії (ЄС) №889/
2008 від 5 вересня 2008 р. "Детальні правила
щодо органічного виробництва, маркування і
контролю для впровадження Постанови Ради
(ЄС) №834/2007 стосовно органічного вироб
ництва і маркування органічних продуктів"
[21], розроблені у відповідності з рекоменда
ціями Міжнародних стандартів ISO. Сфера дії
цих нормативних актів поширюється на всіх
суб'єктів господарювання, які виробляють та/
або реалізовують органічні продукти на рин
ки ЄС.
Для українських експортерів органічних
продуктів на ринки країн ЄС основним доку
ментом, якй регулював правове поле у сфері
органічного виробництва, була Постанова (ЄС)
№ 1235/2008 "Про правила імпорту органічної
продукції з третіх країн" [29], що діяла до опуб
лікування Комісією ЄС нової Постанови (ЄС)
№ 508/2012 від 20 червня 2012 року [30], яка
вносить зміни у положення попередньої Поста
нови. Згідно нового нормативного акту затвер
джено оновлений список сертифікаційних
органів, що матимуть право сертифікувати
органічне виробництво на відповідність вимо
гам, еквівалентним до стандартів ЄС, у третіх
країнах, зокрема Україні.
Так, в Україні згідно Постанови (ЄС) №
1235/2008 можуть здійснювати свою діяль
ність 13 сертифікаційних органів з Швейцарії,
Франції, Австрії, Нідерландів, Туреччини,
Німеччини та Італії, серед них і український
сертифікаційний орган "Органік стандарт".
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Варто зазначити, що крім базових регулю
ючих стандартів та правил, які діють в країнах
ЄС, дуже поширеними є і Національна органі
чна програма Міністерства сільського госпо
дарства США (American USDA National Organic
Program — NOP); Закон Японії щодо Стандар
тизації і Правильного Маркування Сільсько
господарських і Лісових Продуктів з відповід
ними вказівками щодо органічного виробниц
тва (Japanese Agricultural Standard — JAS);
швейцарські органічні правила (Swiss Organic
Regulation).
Враховуючи, що для кожної країни харак
терний свій розвиток органічного виробниц
тва, є доцільним створення власних націо
нальних державних правил на основі міжна
родних стандартів. Відповідний процес імпле
ментації забезпечує єдину систему законо
давчого регулювання у сфері органічного ви
робництва.
Зважаючи на європейський досвід, в Україні
за роки незалежності також були розроблені
приватні стандарти: Стандарти органічного
сільськогосподарського виробництва та марку
вання продукції і продуктів харчування "БІО
Лан", створені на основі Базових Стандартів
Міжнародної федерації органічного сільсько
го господарства (IFOAM), Постанови Ради
(ЕЕС) №2092/91 стосовно органічного вироб
ництва сільськогосподарських продуктів та
Стандартів BIOSWISS Асоціації Швейцарських
організацій виробників органічної продукції
[16]. Приватні стандарти успішно використо
вуються на внутрішньому ринку органічної
продукції суб'єктами підприємницької діяль
ності, які не займаються експортними операц
іями.
На сьогодні в Україні не існує чітко сфор
мованої системи стандартизації, сертифікації,
маркування органічної продукції, а відповідно
й не окреслено державне регулювання аграр
ного сектора органічного виробництва, оскіль
ки основні аспекти, що охоплюють та регламен
тують діяльність на відповідному ринку, не зак
ріплено на законодавчій основі.
Проте існує низка діючих нормативнопра
вових актів, які можуть стати гарним підгрун
тям для створення власного правового поля у
сфері органічного виробництва.
Так, 17 травня 2001 року був прийнятий За
кон України "Про підтвердження відповід
ності" № 2406III [9], що визначає правові та
організаційні засади підтвердження відповід
ності продукції, систем якості, систем управл
іння якістю, систем екологічного управління,
персоналу та спрямований на забезпечення
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єдиної державної технічної політики у сфері
підтвердження відповідності. У статті 1 розді
лу І цього нормативного акту визначено, що
сертифікація — це процедура, за допомогою
якої визнаний в установленому порядку орган
документально засвідчує відповідність про
дукції, систем якості, систем управління які
стю, систем екологічного управління, персона
лу встановленим законодавчим вимогам. Згідно
даного Закону розділяється поняття держав
ної сертифікації та недержавної сертифікації.
За результатами проведення сертифікації в за
конодавчо регульованій сфері за умови пози
тивного рішення призначеного органу з оцін
ки відповідності заявникові видається сертиф
ікат відповідності. Відповідний поділ також
зазначений у Декреті Кабінету Міністрів Украї
ни "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10
травня 1993 року №4693 [7], згідно якого сер
тифікація продукції в Україні поділяється на
обов'язкову і добровільну.
Подальшим розвитком законодавчого ре
гулювання даного питання став Закон Украї
ни "Про стандартизацію" прийнятий 17 трав
ня 2001 року № 2408III [10], що встановлює
правові та організаційні засади стандартизації
в Україні і спрямований на забезпечення
єдиної технічної політики у цій сфері. Як заз
начено у статті 5 даного нормативного акту
один із принципів державної політики у сфері
стандартизації базується на пріоритетності
впровадження та дотримання міжнародних
правил та стандартів [10]. Базуючись на дано
му принципі, можна припустити, що це є гар
ним підгрунтям для імплементації європейсь
кого та міжнародного законодавства у сфері
органічного виробництва у вітчизняну норма
тивноправову базу.
Вартий уваги Закон України "Про без
печність та якість харчових продуктів" від 06
вересня 2005 року, який був ухвалений шля
хом внесення змін до Закону України "Про
якість та безпеку харчових продуктів та про
довольчої сировини" від 23 грудня 1997 року
№ 771/97ВР [11]. Важливість цього Закону
для розвитку органічного виробництва поля
гає в закріплені норм безпечності та якості
харчових продуктів, постанові вимог марку
вання продукції з вказуванням наявності чи
відсутності генетично модифікованих орга
нізмів (ГМО).
Просування екологічно чистої продукції
на вітчизняному ринку потребує визначення
потенційних споживачів органічної про
дукції, одним із напрямів виробництва є про
дукція дитячого харчування. Прийнятий За
Передплатний індекс 21847
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кон України "Про дитяче харчування" від 14
вересня 2006 року № 142V [12] визначив
стратегічні загальнодержавні пріоритети у
сфері забезпечення дітей грудного та раннь
ого віку достатнім, високоякісним та безпеч
ним дитячим харчуванням з метою реалізації
конституційних прав дитини на достатній
життєвий рівень, охорону здоров'я і життя,
а також організаційні, соціальні та еко
номічні засади державної політики у цій
сфері. Важливість цього Закону для вироб
ників органічної продукції полягає у моти
вації для подальшого розвитку в цьому на
прямі, адже в більшості випадків при купівлі
продуктів дитячого харчування споживачі
орієнтуються на їхню корисність, якість та
екологічність складових компонентів. Оск
ільки для ведення органічного сільськогоспо
дарського виробництва необхідні придатні
для цього землі, то у Законі йдеться про ство
рення спеціальних сировинних зон, де існує
можливість вирощування екологічно чистої
продукції.
Згідно Постанови Кабінету Міністрів Ук
раїни "Про затвердження Порядку надання
статусу спеціальної зони з виробництва си
ровини, що використовується для виготов
лення продуктів дитячого та дієтичного хар
чування" від 3 жовтня 2007 року № 1195 [19]
описано алгоритм процедури надання стату
су спеціальної сировинної зони (ССЗ), визна
чено загальні вимоги, яким мають відповіда
ти дані зони. Влучним є твердження Л.Бойко
щодо доцільності прийнятого нормативного
акту. Дослідниця зокрема підкреслює, що у
Постанові, поперше, включена вимога щодо
високого рівня родючості грунтів у ССЗ, що
має сприяти отриманню якісної продукції,
яка буде відрізнятися за вмістом поживних
речовин; подруге, наведено порядок надан
ня статусу ССЗ; потретє, включено поло
ження про заборону застосування генетично
модифікованих організмів. Проте вона ок
реслює і ряд існуючих недоліків, зокрема, у
нормативному акті юридично не закріплено
конкретні показники віддаленості ССЗ від
об'єктів забруднювачів та надано дозвіл на
застосування за спеціальними технологіями
пестицидів та агрохімікатів природного по
ходження [4, с. 31]. З метою допомоги вироб
никам у виборі засобів захисту та добрив при
вирощуванні органічної продукції у рамках
ШвейцарськоУкраїнського проекту "Серти
фікація в органічному сільському госпо
дарстві та розвиток органічного ринку в Ук
раїні" за фінансової підтримки Державного
Передплатний індекс 21847

Секретаріату з Економічних питань SECO був
підготовлений "Перелік ЗЗР та добрив для
органічного виробництва, дозволених для ви
користання в Україні згідно Постанови Ради
ЄС № 834/2007" [17].
Варто зазначити, що нині діють гармонізо
вані з міжнародними національні стандарти Ук
раїни: ДСТУ ISO 22000:2007 "Системи управлі
ння безпечністю харчових продуктів. Вимоги до
будьяких організацій харчового ланцюга"
(відповідає міжнародному стандарту ISO
22000:2005); ДСТУ ISO 9001:2009 "Система уп
равління якістю. Вимоги" (ISO 9001:2008) та
ДСТУ ISO 14001:2006 "Система управління на
вколишнім середовищем" (ISO 14001:2004).
Така відповідність українських національних
стандартів міжнародним є гарною підставою
для створення національного правового поля
у сфері органічного виробництва сільськогос
подарської продукції. Даний крок має спрос
тити ряд процедур при законотворенні власно
го нормативного забезпечення, при цьому на
явність уніфікованої правової бази надасть
можливість більш ефективного залучення іно
земних інвестицій у вітчизняний ринок органі
чної продукції.
Звісно, з позиції розвитку органічного ви
робництва в Україні розглянуте нормативно
правове забезпечення не закріплює спе
цифічні механізми стандартизації та сертиф
ікації органічної продукції, її маркування,
переробки, збуту тощо, а є лише тим підгрун
тям, яке має служити для створення власно
го законодавства з даних питань. Варто зау
важити, що вже були спроби вирішення да
ного питання законотворення на державно
му рівні. Так, згідно Державної цільової про
грами розвитку українського села на період
до 2015 року, затвердженою постановою Ка
бінету Міністрів України від 19 вересня 2007
року № 1158 [18], передбачено довести обсяг
частки органічної продукції у загальному
обсязі валової продукції сільського госпо
дарства до 10 відсотків. У згаданій програмі
зазначено необхідність унормування розвит
ку органічного землеробства, створення си
стеми його сертифікації.
Законотворчий процес в Україні щодо ре
гулювання органічного виробництва триває
вже більше десятиліття. Так, найперші спроби
у цьому напрямі належать Центру "АОУМ",
який розробив Проект Закону України "Про
органічне сільське господарство". В основі да
ного Проекту лежить Концепція "Про органі
чне землеробство на чорноземних грунтах",
автором якої є всесвітньо відомий український
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Таблиця 1. Потенційні вигоди для зацікавлених сторін від ухвалення правової бази з питань
регулювання органічного виробництва в аграрному секторі економіки
ʋ
ɩ/ɩ
1.

Ɂɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ
ɫɬɨɪɨɧɢ
Ⱦɟɪɠɚɜɚ

2.

ȼɢɪɨɛɧɢɤɢ

3.

ɋɩɨɠɢɜɚɱɿ

ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɜɢɝɨɞɢ
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɜ ɚɝɪɚɪɧɨɦɭ
ɫɟɤɬɨɪɿ
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɚɪɟɧɿ
ɉɨɡɢɰɿɸɜɚɧɧɹ ɫɟɛɟ ɹɤ ɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɟɞɟɧɧɹ
ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ
Ʉɪɨɤ ɞɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɡɚɯɢɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɬɚ ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɉɨɹɜɚ ɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɞɚɧɭ ɝɚɥɭɡɶ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ
ɉɨɹɜɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɉɨɧɟɫɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ «ɩɫɟɜɞɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ»
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɉɨɹɜɚ ɧɨɜɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ
Ƚɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚɪɤɨɜɚɧɨʀ ɹɤ «ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ»
ɉɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ

Примітка. Складено автором на основі власних досліджень.

вчений — професор М.К. Шикула [8], дана
Концепція була затверджена і рекомендована
до впровадження IFOAM у 2002 році [15].
Другим кроком до створення законодавчої
бази, яка б регулювала саме відносини у сфері
органічного виробництва, став проект Закону
України "Про органічне виробництво" (реєстр.
№ 3446), прийнятий Верховною Радою Украї
ни у першому читанні 25 травня 2007 року,
згідно якого визначаються правові, економічні,
соціальні та організаційні основи ведення
органічного сільського господарства, вимоги
щодо вирощування, виробництва, перероблен
ня, сертифікації, етикетування, перевезення,
зберігання та реалізації органічної продукції та
сировини, і спрямований на забезпечення рац
іонального використання грунтів, охорону здо
ров'я населення та довкілля [22]. З ухвалою
відповідного нормативного акту пов'язували, з
одного боку, надання органічному секторові
легітимності, а з другого, його технології ви
робництва мали б отримати офіційне визнання
[6, с. 13], як наслідок — пришвидшений перехід
органічних сільськогосподарських товарови
робників до формату цивілізованих ринкових
відносин [2, с. 19].
Проте, незважаючи на оптимістичні споді
вання українських вчених щодо прийняття
відповідного Законопроекту та тих потенцій
них можливостей, які б отримали суб'єкти гос
подарювання даної галузі економіки, цей нор
мативний акт мав ряд недоліків, які унеможлив
лювали прийняття відповідного Закону. Серед
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основних: неузгоджена термінологія із націо
нальною правовою системою; відсутність сфор
мованих вимог щодо транспортування, збері
гання органічної продукції та її реалізації та
ін.
Найпродуктивнішими в плані законотвор
чого процесу у сфері врегулювання питань з
виробництва органічної продукції можна вва
жати 2011—2012 роки.
Так, 21 квітня 2011 року Верховною Радою
України ухвалено проект Закону "Про органі
чне виробництво" (реєстр. № 7003) [23], який
був відхилений Президентом України з огляду
на те, що Закон, усупереч конституційній ви
мозі щодо законодавчого регулювання право
вих засад і гарантій підприємництва, правил
конкуренції, передбачених Конституцією Ук
раїни, не впроваджує комплексного законодав
чого регулювання підприємницької діяльності
у сфері органічного виробництва, врегульовує
здебільшого питання розподілу повноважень
між органами виконавчої влади у названій
сфері [25].
Згодом 13 січня 2012 року був поданий на
розгляд Верховної Ради України проект Зако
ну "Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини"
(реєстр. № 9707) [24]. Даний нормативний акт
повернуто на доопрацювання, після чого нова
його редакція ухвалена 18 вересня 2012 року
Верховною Радою України. Стосовно відпові
дного нормативного акту Президент України
висловив свої пропозиції, в яких особливу ува
Передплатний індекс 21847
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гу приділено існуючим недолікам порядку сер
тифікації та інспектування виробництва орган
ічної продукції (сировини) та її маркуванню, а
також внесено пропозицію доопрацювання
положень, які не відповідають базовим законо
давчим актам у сфері сертифікації та підтверд
ження відповідності [26].
Окреслимо потенційні вигоди, що можуть
отримати різні зацікавлені сторони від прий
няття відповідного законодавства у сфері
органічного виробництва (таблиця 1).
Отже, можна стверджувати, що на даному
етапі розвитку органічного виробництва ще
відсутня сформована відповідна правова база,
проте спроби законотворення в досліджуваній
галузі відчутно пожвавилися останніми рока
ми, про що свідчить ціла низка поданих зако
нопроектів до Верховної Ради України. Поряд
з цим необхідне усунення зазначених недоліків
та доопрацювання "проблемних" положень з
метою в перспективі підписання Президентом
України Закону "Про виробництво та обіг
органічної сільськогосподарської продукції та
сировини" та подальшої розробки і затверд
ження цілої низки відповідних підзаконних
актів.
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