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вини, спрямувавши їх на виробництво біологічних полімерних 
пакетів. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ  

ТА СИРОВИНИ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

Сучасна людина з кожним роком набуває все більш високої 
екологічної свідомості – так умовно називають прагнення не 
тільки виробляти сучасну продукцію і використовувати нові 
технології, але і мінімізувати при цьому збиток, що завдається 
навколишньому середовищу. Основа такого підходу – розуміння 
того, що від сьогоднішніх рішень залежить найближче майбутнє 
[1]. Увага світової громадськості до органічної продукції (далі 
по тексту – ОП) неухильно зростає, через турботу про навко-
лишнє середовище й піклуванням про власне здоров’я. Україна 
має унікальний потенціал для створення органічної продукції, 
який використовується на сьогоднішній день лише на 10 % [2].  
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Державна політика у сфері виробництва та обігу ОП (сиро-
вини) спрямована на створення сприятливих умов для: розвитку 
конкурентоспроможного, високоефективного ведення сільсько-
го господарства за допомогою виробництва ОП (сировини); 
збільшення її експорту; розвитку внутрішнього ринку та задо-
волення потреб споживачів в асортименті ОП [3]. Україна бере 
участь у міжнародному співробітництві у сфері виробництва та 
обігу ОП (сировини) відповідно до законодавства України та 
міжнародних договорів шляхом: участі в роботі відповідних 
міжнародних організацій; укладення міжнародних договорів, 
договорів про взаємне визнання нормативно-правових актів у 
сфері органічного виробництва; гармонізації законодавства у 
сфері виробництва та обігу ОП (сировини) із законодавством 
Європейського Союзу (далі по тексту – ЄС); обміну інформа-
цією у сфері виробництва та обігу ОП (сировини); сприяння 
залученню міжнародної технічної допомоги та інвестицій для 
становлення та розвитку виробництва та обігу ОП (сировини); 
сприяння розвитку експорту та імпорту ОП [3]. 

Технологічні особливості виробництва ОП (сировини) тва-
ринного походження визначаються Постановою Кабінету 
Міністрів України № 241 [4]. Кабінет Міністрів України підтри-
мав для передачі у парламент проект Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу 
та маркування органічної продукції» [2]. Новий закон:  

− створить додаткові можливості для розвитку галузі, а 
також додаткові механізми безпеки для українських громадян;  

− сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчиз-
няної ОП і розширенню зовнішніх ринків її збуту;  

− гарантуватиме споживачам впевненість у продуктах, 
маркованих як органічні, що позитивно впливатиме на захист 
операторів органічного ринку від недобросовісної конкуренції і 
забезпечить прозорі умови ведення господарської діяльності у 
сфері виробництва та обігу ОП [2]. 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 
запропонувало наступні основні індикативні показники розвит-
ку органічного виробництва до 2020 р.:  

− зростання частки сільськогосподарських угідь, сертифі-
кованих відповідно до органічних стандартів у 2017 р. до 5 %, в 
2020 р. – до 7 %;  
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− збільшення кількості сертифікованих органічних товаро-
виробників, які займаються виробництвом молока, овочів, 
фруктів і лікарських рослин до 2017 р. не менше ніж в 3 рази, до 
2020 р. – в 10 разів;  

− зростання частки ОП у 2017 р. до 7 % [5]. Впровадження 
подібних методів господарювання вирішить і ряд соціальних 
проблем, які мають місце останнім часом. Це, перш за все, 
створення додаткових робочих місць в сільській місцевості, но-
вих перспектив для малих і середніх фермерських господарств, 
нарощування експортного потенціалу ОП, яка останнім часом 
користується попитом в світі [5]. 

Одним з основних завдань залишається створення повно-
цінного реєстру виробників ОП в Україні, який допоможе мати 
чітку і прозору картину органічного сектору. На даний час [6] 
українські експортери та європейські дистриб’ютори стика-
ються з низкою проблем, однією з яких є регуляторні бар’єри 
для імпорту української ОП до країн ЄС. Європейська комісія 
запропонувала створити нову електрону систему сертифікації 
для імпортної ОП, яка допоможе простежувати продукцію під 
час транспортування для прозорості торгівлі та зниження ризи-
ків шахрайства. Перехід на нову електронну систему сертифі-
кації вступить у силу протягом шести місяців, а запуск плану-
ється у квітні 2017 р. [6]. 

Таким чином, відбувається вирішення ключових питань 
спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності та роз-
ширення ринків збуту ОП українського виробництва. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Проблема продовольственной безопасности привлекает вни-
мание мирового сообщества начиная с 70-х гг. XX в., когда 
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