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ДЕЯКІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ  
ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Постановка проблеми. Необґрунтоване 
перевищення норм унесених синтетичних 
мінеральних добрив, надмірне вживання 
хімічних засобів захисту рослин, недотри-
мання науково доведеної системи чергування 
сівозмін, застосування інтенсивних агро-
технологій призвело до тяжких екологічних 
наслідків − зниження родючості ґрунтів, вис-
наження гумусового горизонту, потрапляння 
хімікатів в атмосферу й водні ресурси.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Фахівці Продовольчої та Сільськогосподар-
ської Організації Об’єднаних Націй, проаналі-
зувавши світові тенденції розвитку сільського 
господарства, дійшли висновку, що майже в 
усіх країнах інтенсивне використання орних 
земель, збільшення обсягів застосування хімі-
катів та отрут сприяють посиленню водної й 
вітрової ерозії, вимиванню поживних речовин 
із ґрунтів і збільшенню кількості стихійних 
лих, викликаних такою діяльністю людини.

Проблема активного розвитку сільсько-
господарської галузі з подальшим збережен-
ням навколишнього природного середовища 
для майбутніх поколінь поставила перед люд-
ством важливе завдання − знайти альтерна-
тивні шляхи вирішення. Учені та практики 
країн Європи й Америки для розв’язання цієї 
актуальної екологічної проблеми запропо-
нували перейти на органічне сільське госпо-
дарство. Сьогодні планомірне впровадження 
органічного сектору сільськогосподарського 
виробництва відбувається в Америці, Канаді, 
державах Євросоюзу, Австралії, Китаї, Япо-
нії. Згідно зі звітом Міжнародної федера-

ції руху за органічне сільське господарство, 
сільськогосподарські товаровиробники понад 
130 країн поряд із традиційною системою 
ведення сільського господарства освоюють 
методи органічного землеробства.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є з’ясування правових проблем 
охорони земель для ведення органічного зем-
леробства.

Виклад основного матеріалу. В аграрній 
політиці держав Європейського Союзу роз-
роблення програм підтримки органічного 
землеробства посідає провідне місце. Ними 
охоплюються стандарти екологічно чистої 
продукції, навчання фермерів, фінансова 
допомога їм під час переходу від традиційної 
технології до органічної.

Відповідно до таких програмних докумен-
тів, як Середньостроковий план пріоритетних 
дій Уряду до 2020 року [1], Концепція роз-
витку фермерських господарств та сільсько-
господарської кооперації на 2018−2020 роки 
[2], органічне землеробство є пріоритетом і 
для України. У названих нормативно-правових 
актах передбачено стимулювання збільшення 
площі сільськогосподарських угідь, на яких 
вирощується або виробляється органічна сіль-
госппродукція, і всіляку підтримку переходу 
фермерських господарств на її виробництво.

Підґрунтям для впровадження в Україні 
органічного землеробства є Стратегія ста-
лого розвитку «Україна − 2020», метою якої 
є досягнення європейських стандартів життя 
й вихід держави на провідні позиції у світі. 
Зазначеною Стратегією передбачається забез-
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печення стійкого зростання економіки еколо-
гічно невиснажливим способом, дотримання 
безпечного стану довкілля, доступ до якісної 
питної води й використання нешкідливих хар-
чових продуктів, до яких передусім належить 
органічна продукція [3]. Органічне землероб-
ство є одним зі шляхів запровадженням указа-
ної Стратегії як належного фундаменту гаран-
тування екологічної безпеки продовольчої 
галузі на засадах її інтеграції, економічного 
зростання, захисту соціального й навколиш-
нього природного середовища як взаємодо-
повнюючих елементів ефективного стратегіч-
ного розвитку держави.

Експерти європейського ринку сільгосп-
продукції впевнено заявляють, що Україна 
має всі передумови, щоб стати органічним 
хабом для органічного ринку. За даними 
Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України, за останні 5 років вироб-
ництво органіки зросло на 90%, а площі 
органічних сільськогосподарських угідь 
збільшилися з 260 тис. га до 421,5 тис. га 
й становлять 1% від загальної площі сіль-
ськогосподарських земель. Також 550 тис. га 
земель відведено під сертифіковані дикороси 
(трави, ягоди і гриби). Відповідно зростає  
й чисельність виробників органічної про-
дукції. Так, на червень 2017 року зареєстро-
вано понад 420 виробників, тобто порівняно  
з 2011 роком (260 виробників) їх збільши-
лося майжена 65% [4]. Зазначена статис-
тична інформація свідчить про значне підви-
щення в українців інтересу до цієї системи 
агровиробництва.

У Законі України «Про основні принципи 
та вимоги до органічного виробництва, обігу 
та маркування органічної продукції» поняття 
«органічне виробництво» трактується як 
сертифікована діяльність, пов’язана з вироб-
ництвом сільськогосподарської продукції  
(у тому числі всі стадії технологічного про-
цесу, а саме первинне виробництво (вклю-
чаючи збирання), підготовка, обробка, змі-
шування та пов’язані із цим процедури, 
наповнення, пакування, переробка, віднов-

лення й інші зміни стану продукції), що про-
вадиться з дотриманням вимог законодавства 
у сфері органічного виробництва, обігу й мар-
кування органічної продукції [5].

Більшість міжнародних організацій, що 
сприяють розвитку органічного сільського 
господарства, розуміє останнє як виробничу 
систему або управління виробництвом. Так, 
Продовольча та сільськогосподарська органі-
зація ООН розглядає органічне землеробство 
як комплексну систему управління виробни-
цтвом, що стимулює й посилює благополуччя 
аграрної екосистеми, включаючи біологічне 
різноманіття, біологічні цикли й біологічну 
активність ґрунту, що досягається викорис-
танням усіх можливих агрономічних, біо-
логічних і механічних методів на противагу 
застосуванню синтетичних матеріалів для 
виконання специфічних функцій усередині 
системи [6].

У свою чергу, Міжнародна федерація руху 
за органічне сільське господарство тлумачить 
конструкцію «органічне сільське господар-
ства» як виробничу систему, яка підтримує 
здоров’я ґрунтів, екосистем і людей. Воно 
спирається на характерні для місцевих умов 
екологічні процеси, біологічне різноманіття 
й природні цикли, уважаючи їх кращими 
порівняно з технологіями з несприятливими 
ефектами. Щоб поліпшити стан навколиш-
нього природного середовища та розвивати 
справедливі взаємовідносини й гідну якість 
життя для всіх елементів цієї системи, орга-
нічне сільське господарство поєднує традиції, 
інновації й науку [7].

Спираючись на наведені дефініції, сут-
ність категорії «органічне сільське господар-
ство» можна сформулювати як поняття, що 
охоплює всі системи землеробства, що ґрун-
туються на природних засобах і ресурсах, які 
враховують природні потреби рослинного і 
тваринного світу, навколишнього природного 
середовища, основною метою якого є процес 
виробництва екологічної (органічної) продук-
ції, засвідченої міжнародними й національ-
ними екологічними сертифікатами.
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Необхідно відзначити, що збільшення про-
дуктивності й стійкості агроекосистеми є 
економічно та екологічно доцільним за одно-
часного вдосконалення всіх складників, що 
входять до неї, зокрема земельних ресурсів і 
ґрунтового покриву, які повинні стати об’єк-
том пильної уваги під час переходу до сіль-
ськогосподарського виробництва органічної 
продукції.

У згадуваному вище Законі передбачено, 
що для органічного рослинництва тривалість 
перехідного періоду, що стосується земельних 
ділянок для вирощування однорічних куль-
тур, не повинна бути меншою ніж 24 місяці 
до початку посіву, а для багаторічних культур 
(крім фуражних) − не меншою ніж 36 місяців 
до першого збирання органічної продукції. 
Тривалість перехідного періоду щодо сіно-
косів і пасовищ для виробництва органічних 
кормів і щодо земельних ділянок для виро-
щування багаторічних фуражних культур не 
може бути менше ніж 24 місяці до першого 
збирання органічної продукції [5].

У світі простежується тенденція до 
зростання земельної площі під органічними 
сільськими угіддями, особливо це стосу-
ється країн-членів ЄС, що підтверджує ана-
ліз статистичної інформації ФАО [8, с. 11]. 
Загальна площа земель сільськогосподар-
ського призначення становить, що 11% світо-
вого земельного фонду дорівнює 1,5 млрд га, 
з яких понад 30 млн га відведено під орга-
нічне землеробство. Найбільші площі серти-
фікованих угідь існують у США (400 тис. га), 
Аргентині (300 тис. га) й Італії (120 тис. га). 
Налагодження сертифікованого виробництва 
дає змогу не лише задовольняти внутрішні 
потреби в продукції, а й формувати її екс-
портні партії. За часткою органічних угідь 
у загальній площі сільськогосподарських 
земель провідні позиції посідають Ліхтен-
штейн (26%), Австрія (13%) і Швейцарія 
(11%). Понад 558 тис. ферм у 108 країнах 
господарюють на засадах органічного земле-
робства. Щорічний приріст екологічно чистих 
продуктів на світовому ринку становить 25% 

[9, с. 2−4]. Відповідно, площі під органічною 
продукцію щороку збільшуються, що зумов-
лено значним попитом на неї.

За даними ФАО, в Україні нараховується 
130 фермерських господарств, які виробля-
ють органічну сільськогосподарську продук-
цію, а їх площа становить лише 0,7% земель 
сільськогосподарського призначення. Понад 
90% виробленої вітчизняної органічної про-
дукції експортується. Це пояснюється тим, 
що продаж такої продукції всередині кра-
їни забезпечує виробникам рентабельність з 
одного гектара лише 70%, тоді як її реалізація 
в країнах-членах ЄС – 200% [10, с. 48].

В Україні площі під веденням орга-
нічного виробництва становлять лише 
411 тис. га. У структурі сертифікованих орга-
нічних сільськогосподарських угідь рілля 
займає 206,5 тис. га (76,4%); на пасовища й 
сінокоси припадає 57,5 тис. га (21,3%), на 
перелоги − 5,0 тис. га (1,5%) і лише 1,3 тис. га 
(0,5%) − на багаторічні насадження [11]. При 
цьому наявні в державі ґрунтово-кліматичні 
умови дають змогу розширити площі під цим 
виробництвом. Однак брак інфраструктур-
ного забезпечення й державної підтримки 
цього виду господарювання та недосконала 
законодавчо-правова база, яка його регла-
ментує, аж ніяк не сприяють швидкому наро-
щенню темпів органічного виробництва.

Як відомо, основним підґрунтям органіч-
ного землеробства є зазвичай сільськогоспо-
дарські угіддя, які використовуються для 
ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. При цьому вирішальну роль 
для набуття статусу земель, придатних для 
ведення органічного землеробства, має віді-
гравати передовсім їх якісний показник.

На підставі інформації державного земель-
ного моніторингу та інших систем спосте-
реження за станом довкілля можна зробити 
висновок, що в Україні спостерігається нега-
тивна тенденція до зниження якісних харак-
теристик земель. До найбільш небезпечних 
таких процесів, що інтенсивно відбуваються 
на землях сільськогосподарського призна-
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чення, належать ерозія, заболочування, 
засолення, опустелювання, підтоплення, 
заростання сільськогосподарських угідь чагар- 
никами і дрібноліссям тощо, які призводять 
до втрати родючості сільськогосподарських 
угідь і виведення їх із господарського обігу.

Наприклад, із 1961 по 2015 роки площа 
еродованих орних земель в Україні збіль-
шилася з 8 до 10,6 млн га й досягла 32% від 
загальної площі ріллі, а рілля, що зазнає віт-
рової ерозії, становить 6 млн. га [12]. Щороку 
зростання площі еродованих угідь перевищує 
80 тис. га. Загальні втрати ґрунту від водної й 
вітрової ерозій становлять 450−600 млн тонн, 
зокрема 11−12 млн тонн гумусу щороку [13]. 
Наслідком цих утрат є зниження врожайно-
сті на слабо-, середньо- та сильноеродова-
них ґрунтах, відповідно, на 15−20%, 30−40% 
і 50−60 %, а загалом утрати продукції рос-
линництва перевищують 9−12 млн тонн [14]. 
Як бачимо, проблема ерозії в державі потре-
бує невідкладного розв’язання.

Опустелювання земель також є одним із 
найбільш інтенсивних і поширених процесів, 
у результаті якого природні пасовища втра-
чають свою продуктивність, ґрунти зазна-
ють ерозії й засолення, піски оголюються. 
Значні площі земель вибувають з обігу через 
активне розроблення корисних копалин, про-
ведення геологорозвідувальних, будівельних 
та інших видів робіт.

Водночас поряд із переліченими вище 
продовжують формуватися й інші неба-
жані земельні процеси: (а) постійно змен-
шується загальна площа сільськогоспо-
дарських угідь; (б) скорочується площа 
зрошуваних та осушуваних земель сіль-
ськогосподарського призначення, якісно 
погіршується їх меліоративний стан і 
знижується ефективність господарського 
використання; (в) зростає процес зни-
ження вмісту гумусу на орних угіддях;  
(г) забруднюються сільськогосподарські 
угіддя пестицидами, нітратами, важкими 
металами, радіонуклідами; (д) дегуміфіку-
ються ґрунти й утрачають свої агрономічні 

властивості. Унаслідок помітної активіза-
ції зазначених негативних процесів еколо-
гічна стійкість природних систем посту-
пово втрачає свою силу. За даними ННЦ 
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені  
О.Н. Соколовського», частка площ, обро-
блених органічними добривами, становить 
сьогодні 1,1%. Тому за останні 20 років 
уміст гумусу в ґрунтах у середньому  
по Україні зменшився на 0,22% (в абсолют-
них величинах) [15].

З метою створення більш ефективної сис-
теми управління земельними ресурсами 
України з різноманіттям її природно-кліма-
тичних умов, а також для визначення комп-
лексу необхідних ґрунтозахисних заходів і 
механізмів організаційно-економічного сти-
мулювання власників і користувачів щодо 
раціонального використання й охорони 
земельних ресурсів украй необхідні територі-
ально узагальнені, просторово та регіонально 
систематизовані й зіставлені відомості щодо 
якісного стану земель. За останні 2 десяти-
ліття в більшості областей спеціальних обсте-
жень з метою вивчення якісного стану й вико-
ристання земельних ділянок практично не 
здійснювалося.

Унаслідок масової приватизації земельних 
ділянок, появи великої чисельності нових 
власників і сільськогосподарських това-
ровиробників різних організаційно-право-
вих форм завдання ефективного управління 
земельними ресурсами істотно загострилися, 
а результативне їх вирішення неможливе без 
постійного моніторингу земель сільсько-
господарського призначення.

За статтею 191 Земельного кодексу 
України, моніторинг земель становить 
систему спостережень за станом земель, яка 
має на меті своєчасне виявлення змін у стані 
земель, їх оцінювання, відвернення й ліквіда-
цію наслідків негативних процесів [16]. Про-
цедура проведення цієї процедури врегульо-
вана Положенням про моніторинг ґрунтів на 
землях сільськогосподарського призначення 
[17], Інструкцією з організації та здійснення 
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моніторингу зрошувальних та осушувальних 
земель [18]. Разом із тим моніторинг, здійс-
нюваний належним чином, лише забезпечує 
процес спостереження за окремими земель-
ними ділянками й сівозмінами на полях і не 
виконується за тим комплексом параметрів, 
які характеризують родючість ґрунтів і мають 
вагоме значення для сільськогосподарського 
виробництва.

Специфіка обліку земель сільськогоспо-
дарського призначення як дарованого приро-
дою унікального ресурсу й основного засобу 
виробництва диктує застосування інших під-
ходів до моніторингу та використання більш 
широкого комплексу показників, які визнача-
ють якісний стан і ґрунтову родючість сіль-
ськогосподарських земель.

Постає нагальна потреба розроблення й 
затвердження на законодавчому рівні кри-
теріїв визначення придатності земель сіль-
ськогосподарського призначення для їх 
використання в органічному землеробстві, 
вирішення питань, які стосуються збере-
ження ґрунтів та охорони їх родючості, 
розроблення й затвердження нормативів їх 
якісного стану, який відповідав би вимогам 
вирощування органічної продукції рослин-
ного походження, тощо

Для визначення придатних для органіч-
ного землеробства земель Кабінетом Міні-
стрів України в січні 2014 року розроблено 
Порядок установлення критеріїв якості 
земель, оцінки їх придатності для вироб-
ництва органічної продукції й сировини та 
визначення зон такого виробництва, проект 
якого так і не затверджено. Указаний Поря-
док наводив номенклатуру показників для 
визначення критеріїв якості земель, їх при-
датності для виробництва органічної про-
дукції й сировини згідно з чинними норма-
тивними документами у сфері якості ґрунтів 
і навколишнього природного середовища. 
За ступенем придатності для виробництва 
органічної продукції й сировини виділялися 
землі сільськогосподарського призначення: 
(а) придатні, еколого-агрохімічний стан 

яких не перешкоджає одержанню високо-
якісної сільськогосподарської сировини 
для виробництва органічної продукції; (б) 
обмежено придатні, показники ґрунтової 
родючості й еколого-токсикологічний стан 
яких дають змогу отримувати високоякісну 
сировину для виробництва органічної про-
дукції лише деяких сільськогосподарських 
культур, найбільш толерантних до токсич-
них речовин; (в) непридатні, на яких немож-
ливо одержати сировину для виробництва 
органічної продукції [19]. Отже, для орга-
нічного землеробства необхідно використо-
вувати землі, критерії яких відповідають їх 
придатності. Інші ж землі можуть застосо-
вуватися в органічному землеробстві після 
провадження відповідних заходів зі змен-
шення наслідків техногенного забруднення 
й деградації ґрунту.

Органічному землеробству повинні пере-
дувати еколого-агрохімічне оцінювання й 
паспортизація ґрунтів за еколого-токсиколо-
гічними, санітарно-гігієнічними критеріями, 
за екологічною стійкістю й агрохімічною 
ґрунтовою родючістю. Сьогодні ці питання 
так і не отримали нормативно-правового 
забезпечення, що не дає змоги забезпечити 
високу якість вироблених органічної сиро-
вини й продукції.

За нинішніх умов інформацію про вміст і 
баланс гумусу в ґрунтах, отриману за резуль-
татами агрохімічної паспортизації остан-
ніх, пропонується використовувати як одну 
з ключових для належного оцінювання їх 
стану й поширеності деградаційних проце-
сів, зокрема, з метою опрацювання перспек-
тив досягнення нейтрального рівня деградації 
земель і виконання Україною зобов’язань як 
сторони Конвенції ООН у боротьбі з опусте-
люванням у країнах, які потерпають від сер-
йозної посухи та/або опустелювання, осо-
бливо в африканських.

Національний план дій з боротьби з дегра-
дацію земель та опустелюванням, розроблений 
і реалізований згідно з Концепцією [20], має 
стати одним із основних інструментів, спрямо-
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ваних на подолання проблеми деградації земель 
в Україні, у тому числі на вдосконалення сис-
теми моніторингу стану земель і ґрунтів.

Висновки. Спираючись на викладене, 
можемо підсумувати, що належна органі-
зація системи землекористування в процесі 
переходу до виробництва органічної продук-
ції повинна відповідати цілям підвищення її 
еколого-економічної ефективності. Досягти 
цього можна шляхом розроблення комплексу 

заходів, що сприяють не лише дбайливому 
ставленню до навколишнього природного 
середовища, а й створенню оптимальних 
умов для раціонального використання земель 
сільськогосподарського призначення й вироб-
ництва культур, які в змозі забезпечити сіль-
ськогосподарському товаровиробникові отри-
мання відповідного прибутку з одночасним 
підвищенням якості одержуваної сільсько-
господарської продукції.

Анотація
Основою органічного землеробства є зазвичай сільськогосподарські угіддя, які використо-

вуються для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. При цьому вирішальну 
роль для набуття статусу земель, придатних для ведення органічного землеробства, має віді-
гравати передовсім їх якісний показник.

На основі даних державного земельного моніторингу та інших систем спостережень за ста-
ном природного довкілля можна зробити висновок, що в Україні триває негативна тенденція 
щодо зниження якісних характеристик земель. До найбільш небезпечних негативних процесів, 
які інтенсивно відбуваються на землях сільськогосподарського призначення, належать такі: 
ерозія, заболочування, засолення, опустелювання, підтоплення, заростання сільськогосподар-
ських угідь чагарниками і дрібноліссям та інші процеси, що призводять до втрати родючості 
сільськогосподарських угідь і виведення їх із господарського обігу.

За останні два десятиліття в більшості областей спеціальні обстеження з метою вивчення 
якісного стану й використання земельних ділянок практично не здійснювалися. Моніторинг, 
який здійснюється, неналежною мірою забезпечує процес спостереження за окремими земель-
ними ділянками й сівозмінами на полях і не виконується за цілим комплексом параметрів, які 
характеризують ґрунтову родючість і мають вагоме значення для процесу сільськогосподар-
ського виробництва.

Специфіка обліку земель сільськогосподарського призначення як основного засобу вироб-
ництва диктує застосування інших підходів до моніторингу й використання більш широкого 
комплексу показників, які визначають якісний стан і ґрунтову родючість сільськогосподар-
ських земель. Необхідно розробити та затвердити критерії визначення придатності земель 
сільськогосподарського призначення для використання в процесі ведення органічного земле-
робства, вирішення на законодавчому рівні питань, що стосуються збереження ґрунтів та охо-
рони їх родючості, розроблення й затвердження нормативів їх якісного стану, який би відпові-
дав вимогам вирощування органічної продукції рослинного походження, тощо.

Ключові слова: органічне землеробство, органічне виробництво, землі сільськогосподар-
ського призначення, охорона земель, якість земель, продовольча безпека, агробізнес, еколо-
гічно чиста продукція.

Ihnatenko I.V. Certain legal issues of the protection of land for organic farming
Summary
The basis of organic farming is usually agricultural land, which is used for commercial agricultural 

production. At the same time, their qualitative indicator should play a decisive role in acquiring the 
status of lands suitable for organic farming. 
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Based on the data of state land monitoring and other systems of monitoring of the state of the 
natural environment, it can be concluded that in Ukraine there is a negative trend of declining quality 
characteristics of land. The most dangerous negative processes that occur intensively on agricultural 
lands are: erosion, waterlogging, salinization, desertification, flooding, overgrowing of agricultural 
lands with shrubs and small forests and other processes that lead to loss of fertility of agricultural 
lands and their withdrawal from farming.

Over the past two decades, in most regions of Ukraine special surveys to study the quality and use 
of land were not provided. The monitoring that is carried out does not adequately ensure the process 
of monitoring land plots and crop rotations in the fields and is not performed on the whole set of 
parameters that characterize soil fertility and are important for the agricultural production process.

The specifics of accounting of agricultural land as the main means of production dictates the use 
of other approaches to monitoring and the use of a broader set of indicators that determine the quality 
and soil fertility of agricultural land. It is necessary to develop and approve criteria for determining 
the suitability of agricultural land for use in organic farming, addressing at the legislative level issues 
related to soil conservation and protection of their fertility, development and approval of standards for 
their quality, which would meet the requirements of growing organic products, etc.

Key words: organic farming, organic production, agricultural land, land protection, land quality, 
food security, agribusiness, environmentally friendly products.
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