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Розвиток органічного сільського господарства у світі обіцяє великі можли-
вості для вітчизняних виробників й експортерів. 

У даному аспекті мова йде про активну участь нашої держави у глобально-
му процесі налагодження міжнародної торгівлі органічною продукцією. 

Адже розрізнення державної політики щодо сертифікаційних та акредита-
ційних вимог становлять значну перешкоду ефективному розвитку зазначено-
го ринку. Говорячи про міжнародний простір торгівлі органічним, слід заува-
жити, що бажаючим взяти в ньому участь прийдеться зіткнутися із сотнями 
стандартів приватних сертифікаційних установ та урядових вимог. 

Актуальність даного дослідження зумовлюється тим, що, здійснюючи ак-
тивну діяльність на міжнародному рівні, наша держава буде здатна забезпечи-
ти доступ вітчизняних виробників на глобальний ринок продукції органічного 
сільського господарства, що в перспективі дасть можливість не лише нарости-
ти експортні поставки української екологічної продукції, але і в перспективі 
змінити структурний склад такого експорту (від сировини до готових товарів). 

Відтак, метою даної роботи є обґрунтування необхідності та аналіз шляхів 
щодо налагодження на державному рівні активнішої участі України у міжна-
родномуо регулюванні процесу торгівлі продукцією органічного сільського гос-
подарства. 

Розглядаючи наукові дослідження в цьому напрямі, варто наголосити на 
працях таких вітчизняних вчених, як В. І. Артиш, В. Вовк, М. І. Кобець, А. Ста-
тівка, в яких містяться положення щодо необхідності міжнародної співпраці 
для розвитку органічного сільського господарства в Україні. Проте, на жаль, не 
обґрунтовується перелік шляхів для досягення поставленої мети. 

Для українських виробників і потенційних експортерів органічної продукції 
додаткова складність полягає в тому, що навіть у випадку проведення сертифі-
кації їм доведеться нести додаткові витрати на запрошення іноземних інспек-
торів. Крім того, запрошення інспекторів ще не гарантує успішного проведен-
ня процедури. 

Враховуючи такі обставини, багато аграріїв, які зацікавилися органічним 
виробництвом в Україні, не будуть в змозі оплатити проведення таких склад-
них і дорогих процедур. 

Проводячи аналіз можливих напрямів вдосконалення міжнародного співро-
бітництва нашої держави у даній сфері, необхідним є врахування керівних 
принципів зарубіжного законодавства у даній сфері. 

Адже надання значущої ролі основним засадам, вихідним ідеям, що харак-
теризуються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю 
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і відображають суттєві положення міжнародного права, дасть можливість Ук-
раїні перейняти позитивний досвід адміністративно-правового, законодавчого 
забезпечення становлення та розвитку органічного сільського господарства та 
водночас зберегти наявність характерних особливостей розвитку, притаманних 
лише нашій державі. До зазначених принципів, зокрема, належать: 

1. Комплексний підхід до формування системи законодавства у цій сфері. 
2. Відповідальність за безпеку харчових продуктів покладається на опера-

торів ринку на усіх стадіях виробництва, переробки та реалізації. 
3. Обов'язковою є процедура сертифікації. 
4. Система маркування органічного продовольства. 
5. Прозорість всього виробничого процесу для перевірок та контролю. 
6. Використання нормативно-правових актів міжнародного характеру як 

джерела вдосконалення наявних стандартів, норм, регламентів. 
7. Неупереджений та регулярний контроль безпеки харчових продуктів [1]. 
Крім того, до основних напрямів вдосконалення системи органічного ви-

робництва, що досконалішим чином врегульовані на міжнародному рівні, на-
лежать: здійснення маркетингових досліджень, підтримка регіональних про-
грам розвитку органічного виробництва, державна підтримка консультацій-
них центрів, спеціальної освіти та навчання, досліджень. 

Виходячи з цього, глобальний характер розвитку органічного сільського 
господарства зумовлює необхідність врахування міжнародного досвіду у про-
цесі побудови національної системи державного регулювання та нормативно-
правового забезпечення досліджуваної нами сфери. Адже в зарубіжних краї-
нах значно раніше почалися процеси становлення та розвитку ринку органіч-
ного сільського господарства. Що сприяло появі досконалішого досвіду дер-
жавного його регулювання та нормативно-правового забезпечення. 

Початок становленню та розвитку міждержавного регулювання органічно-
го сільського господарства поклала Організація Об'єднаних Націй в особі Органі-
зації з сільського господарства та продовольства (FAO), а також Всесвітня орга-
нізація охорони здоров'я (WHO), створивши в 1963 році Комісію під назвою 
Codex Alimentarius (з лат. — звід законів щодо продуктів харчування), яка 
розробляла вимоги до конкретних видів харчової продукції згідно з установ-
чими та програмними документами названих вище міжнародних організацій. 
В 1999 році Комісія затвердила Керівництво щодо виробництва, переробки, 
маркування та реалізації органічної сільськогосподарської продукції. 

В даному нормативному акті міститься таке визначення: органічне сільське 
господарство — це цілісна система управління виробництвом, яка підтримує та 
покращує «здоров'я» агроекосистем, включаючи біорізноманіття, біологічні 
цикли й біологічні властивості ґрунтів. При цьому особливе значення та пре-
ференції надають використанню місцевих (локальних) ресурсів замість засто-
сування витратних матеріалів неприродного походження. Це досягається шля-
хом застосування агрономічних, біологічних та механічних методів замість 
використання синтетичних матеріалів для забезпечення сталого функціону-
вання агросистеми [2]. 
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Провідну роль у формуванні міжнародної нормативної бази щодо органі-
зації ведення органічного сільського господарства у світі насьогодні відіграє 
Міжнародна федерація органічного сільськогосподарського руху (IFOAM) — 
міжнародна неурядова організація, що поєднує понад 700 активних організацій-
учасників в 100 країнах світу. Саме нормативні акти даної міжнародної органі-
зації насьогодні претендують стати глобальними сертифікаційними вимогами 
щодо ведення органічного сільського господарства. 

Ще в 1980 році федерація сформулювала перші «Базові стандарти IFOAM 
щодо органічного виробництва й переробки», а згодом почала здійснювати оц-
інку сертифікаційних установ на дотримання ними зазначених базових стан-
дартів, використовуючи для цього розроблений нею в 2002 році «Акредитацій-
ний критерій IFOAM» [3]. 

Розглядаючи Директиву ЄС № 834/2007 «Про органічне виробництво та 
маркування органічної продукції», прийняту 28 червня 2007 року, що є основ-
ним документом ЄС у сфері органічного виробництва, зауважимо, що законо-
давець у даному випадку залишив можливість країнам — нечленам ЄС здійсни-
ти процедуру визнання еквівалентності національних стандартів із загальноє-
вропейськими для уникнення складностей у подальшому процесі здійснення 
міжнародної торгівлі у цій сфері [4]. 

Аналізуючи можливості активної діяльності нашої держави на міжнарод-
ному рівні у сфері сприяння розвитку торгівлі органічним продовольством, 
розглянемо діяльність провідних світових організацій у даній сфері, які, буду-
чи досить авторитетними у світі, можуть узгодити більшість виникаючих склад-
ностей у цій сфері. 

Конференція по торгівлі й розвитку (United Nations Conference on Trade and 
Development — UNCTAD) є невід'ємним структурним елементом у процесі 
діяльності ООН, спрямованої на сприяння та полегшення процесу здійснення 
торгівлі у всьому світі. 

Починаючи з заснування Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 1964 року, 
дана конференція засвідчила свою ефективність — в первинному заході брали 
участь представники 120 націй, які протягом 3 місяців обговорювали різно-
манітні проблеми, що стосуються міжнародних товарних ринків і торгівлі як 
первинного інструменту для економічного зростання і розвитку. Зважаючи на 
велику кількість результативних домовленостей, досягнутих у ході цієї конфе-
ренції, Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення, щодо її проведення на 
постійній основі. 

До компетенції Конференції по торгівлі й розвитку ООН входить регламен-
тування процесу світової торгівлі; сприяння у даному процесі країнам, ринки 
яких розвиваються; ведення переговорів і укладання багатосторонніх торго-
вельних угод; здійснення міжнародного трансферту технологій; несення стату-
су центрального суб'єкта щодо узгодження торгівлі й стратегій розвитку урядів 
різних країн та міжнародних інтеграційних утворень (СОТ, ЄЕС, IFOAM і т.д.) 

Участь у конференції, яка проводиться щопівроку, беруть всі члени ООН. 
Виходячи з цього, на нашу думку, представникам України в даному заході 
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варто більш активно виносити на розгляд питання щодо міжнародного врегу-
лювання процесу здійснення експорту органічної продукції в умоввах функ-
ціонування глобального ринку [5]. 

У структурі ООН також діє Організація з сільського господарства та продо-
вольства (Food and Agriculture Organisation — FAO), головними функціями 
якої є збирання, аналіз і розподіл інформації про їжу, стан сільського господар-
ства у країнах світу, сприяння збереженню природних ресурсів; просування 
міжнародних стандартів в аграрному виробництві. 

Останніми роками організація працювала в двох напрямах: для країн, що 
розвиваються та потребують гуманітарної допомоги (Мозамбік, Чад, Лесото, 
Нігерія), здійснюється розвиток високоінтенсивного аграрного виробництва; у 
країнах, які вже цілком забезпечені продовольством (європейські держави, 
більшість країн Азії, США), проводиться політика зворотного характеру — 
стимулюється трансформація аграрного виробництва до еколого-орієнтовано-
го (ґрунтозахисні технології, стимулювання створення державних програм щодо 
розвитку органічного виробництва і т.д.). 

Поділяючи велике занепокоєння щодо проблем, змальованих вище, пред-
ставники IFOAM, FAO й UNCTAD вирішили в 2001 році об'єднати зусилля 
щодо пошуку ефективного рішення. 

Три наведені вище організації мають значний обсяг функцій, які стосують-
ся проблем, що виникають при розвитку міжнародного ринку органічного 
сільського господарства та торгівлі його продукцією: 

IFOAM — у сфері сертифікації органічного виробництва та його акредита-
ційного забезпечення; 

FAO — в сільському господарстві загалом та забезпеченні безпечності про-
дуктів харчування зокрема; 

UNCTAD — у сприянні розвитку торгівлі у міжнародному масштабі. 
Зазначені установи у своєму співробітництві виходять з того, що забезпе-

чення правової гармонізації, взаємного визнання й еквівалентності в органіч-
ному секторі аграрного виробництва спроможні забезпечити вирішення проб-
лем, що виникають у світових масштабах. 

На практичне виконання спільної мети згадані міжнародні організації у 
2002 році організовували Конференцію з міжнародної гармонізації стандартів 
та еквівалентності вимог в органічному сільському господарстві. 

В роботі даного заходу взяли участь 210 учасників з 52 країн світу, включа-
ючи представників урядових делегацій, виробників, сертифікуючих органів, 
акредитаційних установ, крупних торгівельних організації, роздрібних продавців 
й споживачів. 

Результатом проведення первинної конференції стала підписана FAO, 
UNCTAD й IFOAM угода щодо створення Міжнародної цільової групи щодо 
гармонізації й еквівалентності стандартів в органічному сільському господарстві, 
яка є відкритим простором для діалогу щодо вдосконалення міжурядового 
регулювання розвитку органічного сектора АПК. 

Діяльність даного утворення полягає в тому, щоб полегшити міжнародну 
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торгівлю органічними продуктами, а також сприяти полегшенню доступу країн, 
що розвиваються, на міжнародні ринки. 

Крім того, цільова група зосереджує свої зусилля на можливостях щодо 
гармонізації, визнання еквівалентності й інших формах співробітництва всере-
дині окремих країн, а також між урядами та регіональними політико-терито-
ріальними утвореннями. 

Виходячи із призначення цього органу, зауважимо, що у ході його роботи 
було досягнуто певних висновків. 

Основні сертифікаційні нормативні акти глобального характеру — «Базові 
стандарти щодо органічного виробництва й переробки», затверджені IFOAM, а 
також «Керівництво щодо виробництва, переробки, маркування і продажу орга-
нічно виробленої продукції», затверджене Комісією Codex Alimentarius, знач-
ним чином схожі за своєю метою та колом суспільних відносин, що ними 
регулюються, проте значним чином відмінні за методами проведення серти-
фікаційних перевірок, а тому взаємне визнання еквівалентними є досить склад-
ним завданням. 

Крім того, як уже зазначалося, у світі існує безліч приватних стандартів, які 
діють у межах однієї країни чи навіть одного її регіону, а тому задля спрощен-
ня, пришвидшення та здешевлення процедури визнання еквівалентності до-
цільним є створення спеціального керівного положення під назвою «Equitool», 
яке б допомогло вирішити наявні складності. 

Ще одним напрямом діяльності Цільової групи є розробка Міжнародних 
вимог для органічних сертифікаційних установ (International Requirements for 
Organic Certification Bodies — IROCB), які б спрощували майбутню процедуру 
визнання еквівалентності вже на етапі утворення сертифікаційного органу, 
скеровуючи їх діяльність в єдиному напрямі. 

Щоб врахувати побажання усіх можливих зацікавлених сторін у згаданому 
процесі, Цільова група декларує відкритість та готовність співпрацювати з усі-
ма країнами та громадськими організаціями у сфері органічного сільського 
господарства. 

Для належного врахування усіх змін у мінливих умовах ринку Міжнарод-
на цільова група щодо гармонізації й еквівалентності стандартів в органічно-
му сільському господарстві проводить свої засідання щороку. 

Ще одним ефективним органом сприяння розвитку торгівля в органічній 
сфері є Центр міжнародної торгівлі (International Trade Center — ITC), що є 
взаємним утворенням Конференції ООН по торгівлі й розвитку (UNCTAD) і 
Світової організації торгівлі (WTO). 

Центр міжнародної торгівлі працює з органічним сектором у країнах, що 
розвиваються, через його структурні підрозділи у даній сфер і реалізовує влас-
ну програму розвитку торгівлі органічним продовольством (Organic Trade 
Development Program — OTDP). 

Центр міжнародної торгівлі здійснює свою діяльність з усвідомленням того, 
що країни, які розвиваються, стоять перед серйозними перешкодами щодо на-
рощування експорту органічних продуктів: 
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— низька якість відповідно до вимог покупців; 
— брак інформації про міжнародні стандарти; 
— значні складності щодо проведення сертифікації; 
— досить тривалий час реакції на мінливу кон'юнктуру ринку органічних 

продуктів і т.д. 
Центр міжнародної торгівлі працює переважно з торговельними мережами 

й невеликими компаніями з метою подолання зазначених складностей і 
збільшення світового ринку органічних продуктів харчування. 

В рамках Програми розвитку торгівлі органічним продовольством здій-
снюється підтримка розвитку органічного сектора багатьма способами, вклю-
чаючи поширення необхідної інформації, налагодження взаємодії між уряда-
ми країн та громадськими організаціями у досліджуваній сфері, навчання в 
закладах підготовки спеціалістів у галузях сертифікації та акредитації [6]. 

Таким чином, проаналізувавши сучасний стан та можливості здійснення 
міжнародної співпраці нашої держави у сфері розвитку органічного сільсько-
го господарства, можемо підсумувати, що серед можливих шляхів його здійснен-
ня слід виділити міжнародні організації, що були створені спеціально для спри-
яння розвитку екологічного виробництва (IFOAM,), а також ті установи, 
діяльність яких хоча безпосередньо не пов'язана з даною сферою АПК, але 
становить значну її частину (UNCTAD, FAO, WTO, ITC). 

Та незважаючи на подальший вибір України, можемо дійти висновку, що в 
будь-якому випадку процес міжнародної співпраці дасть можливість нашій 
державі максимально швидко привести власну систему адміністративно-пра-
вового та нормативного забезпечення екологічного виробництва до вимог, по-
ставлених сучасними умовами функціонування міжнародного ринку органіч-
ної продукції. 
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Анотація 
Берлач Н. Можливості участі України в процесі міжнародної співпраці у сфері розвитку 

ринку органічного сільського господарства. — Стаття. 
У статті проаналізовані шляхи набуття Україною статусу повноправного суб'єкта міжнарод-

ного ринку продукції органічного сільського господарства. Розглянуто систему міжнародних органі-
зацій, членство та активна діяльність в межах яких надасть нашій державі додаткових можливо-
стей в даній сфері. Наведено перелік адміністративно-правовий заходів, необхідних для реалізації 
поставлених завдань. 

Ключові слова: органічне сільське господарство, міжнародна співпраця, глобалізований ринок, 
адміністративно-правове регулювання 

Summary 
Berlach N. Ukraine's Possibilities of Participation in International Collaboration in the Sphere 

of Organic Agricultural Market. — Article. 
The article discusses ways to granting Ukraine the status of a subject of international market of 

organic agriculture. Considered the system of international organizations, membership and active 
work within our country which will provide additional opportunities in this field. A list of administrative 
and legal measures necessary to implement the tasks is provided. 

Keywords: organic agriculture, international cooperation, globalized market, administrative 
regulation. 
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РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 
У СФЕРІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

Аналізуючи правові засади реформування у сфері правосуддя та діяльності 
суду, слід визнати, що відповідні проблеми знайшли своє відображення майже в 
усіх загальнонаціональних програмах, розроблених в останні роки в Україні. 
До таких програмних актів слід віднести парламентські програми; програми 
діяльності уряду; програми європейської інтеграції; програми євроатлантич-
ного співробітництва; проекти програм соціально-економічного розвитку Ук-
раїни та ін. Слід вказати, що відповідна проблематика розглядалася у роботах 
іноземних авторів М. К. Бандмана, В. Н. Кириченка, 1.1. Комарова, Ю. О. Сіма-
чева, А. Г. Раппапорта, В. І. Хижняка, Г. П. Щедровицького та ін. Водночас се-
ред вітчизняних праць у цій сфері можна говорити про концепцію програмно-
управлінської діяльності, розроблену Б. В. Бабіним та В. О. Кроленко, та про 
роботи А. Ю. Іваницького, Е. В. Третьяка та К. В. Удовенко. 

В той же час поки що відсутні праці, присвячені як програмам у сфері 
судової реформи — спеціальним програмним актам, так і підрозділам зазна-
чених вище національних програм. Отже, метою нашої статті є дослідження 
значення вказаних вище загальнонаціональних програмних актів стосовно сфери 
управління судовою системою та судовою реформою. Для цього нам потрібно 
проаналізувати відповідні думки науковців, відповідні політико-правові та 
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