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В С Т У П 

 

      Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 

бібліографічну інформацію теми «Органічне виробництво – стратегічний 

напрям розвитку аграрного сектору економіки і харчової промисловості».   

Бібліографічні матеріали у покажчику згруповано за розділами: 

1. Нормативно-правові документи з питань агроекології, органічного 

виробництва, які розкривають теоретичні проблеми органічного виробництва та 

організації  виробництва харчової продукції оздоровчого і лікувально-

профілактичного призначення, практичний досвід його застосування.  

2. Рекомендовані навчальні посібники, монографії. 

3.  Література фонду бібліотеки УКД 

4. Статті з періодичних  фахових видань  фонду бібліотеки УКД  

5. Інтернет-ресурси, що  дають  змогу зорієнтуватись  у виборі запропонованого 

матеріалу по темі . 

 Покажчик складається з вступу, передмови та п’яти розділів. У межах 

кожного розділу матеріал розміщено в алфавітному порядку. 

 Бібліографічний покажчик розрахований на викладачів, аспірантів, 

студентів, та всіх, кого цікавлять та турбують проблеми вирощування , 

переробки ,  споживання екологічно безпечної продукції. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Ліки повинні бути їстівними, а їжа лікувальною 

Гіппократ 

 

Важливою проблемою людства у XXI столітті, яка вимагає гармонізації 

аграрного виробництва з навколишнім природним середовищем, забезпечення 

одержання екологічно чистої сільськогосподарської продукції для безпечного і 

здорового харчування людей, є розвиток органічного аграрного виробництва. 

Органічне землеробство – це метод ведення сільського господарства, який 

виключає застосування пестицидів, гербіцидів, хімічних добрив, регуляторів 

росту рослин, а також генномодифікованого посівного матеріалу. Органічне 

виробництво є одним з пріоритетних напрямів розвитку сільського 

господарства у світі, оскільки серед широкого спектра методів господарювання 

є чи не єдиним, що не завдає негативного впливу навколишньому природному 

середовищу та здоров’ю людини. Виробництво органічної продукції допомагає 

розв’язувати одразу три екологічні і соціальні проблеми:  

1. Охорона довкілля від забруднення хімічними речовинами, які 

застосовуються у процесі сільськогосподарської діяльності людини;  

2. Попередження деградаційних процесів у ґрунтах;  

3. Поліпшення стану здоров’я населення в результаті вживання органічної 

продукції . 

Харчування є основою існування людини, всі прагнуть до того, щоб 

харчування нашого населення було організовано на науково-гігієнічних 

початках, тобто науково обґрунтованим, корисним, породжувало у людини 

добрий, життєрадісний настрій. 
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На сьогоднішній день Україна має значний потенціал розвитку виробництва 

органічної продукції. Продукція органічного походження стає все більш 

привабливою як для європейського, так і для національного споживача. 

Враховуючи те, що Україна має потужний потенціал агро-промислового 

комплексу, країна може стати одним із головних експортерів цієї продукції на 

ринку ЄС.  

          В Україні, як і в усьому світі, зростає попит на якісні та безпечні 

продукти харчування, а особливої популярності останнім часом набуває термін 

«органічні продукти» та «органічне виробництво». Україна в найближчому 

майбутньому повинна стати європейським лідером у виробництві екологічно 

чистого продовольства, оскільки має значну за масштабами Європи площу 

високопродуктивних земель. 

          Постійне зростання цін на якісну харчову продукцію, лікарські засоби та 

біологічно-активні добавки закордонного виробництва сумнівної якості, 

продовольчу проблему в світі зобов’язує громади і владні структури всіх рівнів 

в інтересах національної економіки України на більш повне використання 

місцевих природних ресурсів, зокрема природних багатств екологічно-чистої  

лікувальної та нетрадиційної сировини. Це дасть можливість раціональніше 

використовувати землі нашого краю , підвищити раціональне використання 

земельних і лісових ресурсів на основі інтенсивного впровадження сучасних 

досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду.  

Сільське господарство має вагоме значення для розвитку економіки 

Прикарпаття і тому організація та розвиток органічного землеробства, 

виробництво екологічно-чистої сировини і продуктів харчування має 

пріоритетне значення. Зокрема,  сьогодні є потреба і всі можливості 

організувати в Івано-Франківській області вирощування високоефективної 

сировини , зокрема, топінамбура(земляної груші, золотого кореня) на землях, 

які не використовуються під інші культури. Земляна груша є добрим 

попередником для вирощування інших рослин.  Бульби сонячного кореня в 
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основному необхідно направити на виробництво напівфабрикатів, які будуть 

головним компонентом для випуску лікарських засобів, зокрема «Біфтоп» і 

ефективними наповнювачами для продукції лікувально-профілактичного 

призначення, а зелену масу використовувати для виробництва альтернативної 

енергії і високоефективних товарів народного споживання. Слід зауважити, що 

зелена маса топінамбура поглинає майже в двічі більше вуглекислого газу, як 

лісонасадження на такій же площі.    Науковці  Університету  Короля Данила у 

творчій співдружності зі спеціалістами агропромислового комплексу прийшли 

до висновку, що в умовах Івано-Франківської області для вирощування 

топінамбура можна виділити до 10 тис. га непридатних під традиційні культури 

земель. На цих землях можна виростити щонайменше 250 тис. тонн бульб 

топінамбура, 500 тис. тонн зеленої маси. В творчій співдружності з вченими 

Івано-Франківського національного медичного університету і спеціалістами 

харчової промисловості ми прийшли до висновку, що найбільш доцільно 

виготовляти із топінамбура концентрат( порошок) по розробленій на кафедрі 

будівництва та цивільної інженерії інноваційній, універсальній, безвідходній 

технології     При комплексному вирішенні питань вирощування і перероблення 

сонячного кореня появиться можливість випускати високорентабельні 

лікувально-оздоровчі продукти, організувати додаткові робочі місця для 

непрацевлаштованого населення нашого краю, а також значно поповнити 

бюджети місцевих ОТГ. 

 Яскравим прикладом вирощування і реалізації на експорт органічної 

фруктово-ягідної сировини є фермерське господарство «ЕКО БЕРРІ», яке 

успішно працює на землях с. Тишківці Городенківської ОТГ.   Запроваджена 

система управління безпечністю харчових продуктів на базі концепції НАССР  

надає господарству змогу: 

• гарантувати випуск безпечної продукції за рахунок систематичного контролю 

на всіх стадіях виробництва; 
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• належним чином керувати всіма небезпечними чинниками, які загрожують 

безпечності харчових продуктів – запобігати, усувати чи мінімізувати їх; 

• забезпечити належні гігієнічні умови виробництва у відповідності з 

міжнародними нормами; 

• демонструвати відповідність застосовним законодавчим та нормативним 

вимогам щодо безпечності харчових продуктів;⠀ 

• укріпити  довіру споживачів, замовників та органів нагляду до продукції, що 

виробляється та підвищити імідж господарста; 

• розширити мережу споживачів продукції та вийти на закордонні ринки;⠀ 

• підвищити відповідальність персоналу за випуск безпечної продукції та 

забезпечити розуміння всіма працівниками господарства першорядної 

важливості аспектів безпечності продукції.        

   Як результат плідної і наполегливої праці ФГ «Агроекотехнології» 

організувало виробництво в широкому асортименті екологічно-чистих 

фруктово-ягідних, овочевих порошків і чіпсів в с. Олеша Олешанської ОТГ під 

торговою маркою «Дари Дністерського каньйону». — приклад симбіозу 

співпраці з науковцями Університету Короля Данила і Національного 

медичного університету, децентралізації, державної підтримки, підприємництва 

і власної ініціативи. 

            Таким чином, розвиток органічного виробництва рослинної сировини і  

лікувально-оздоровчої харчової продукції на сьогоднішній день є досить 

актуальним завданням. Органічне землеробство – це перспективний шлях 

розвитку сільського господарства  в світі і в Україні.  

             

Касіянчук Василь Дмитрович 

 професор кафедри архітектури та будівництва, к.т.н., с.н.с. 
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РОЗДІЛ  1.  

Нормативні документи з питань  розвитку  питань  розвитку  

органічного виробництва і харчової промисловості  

 

1. Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони 

земель сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними:Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. 

№ 413 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-п.(Актуально на 04.06.2018 р.). 

http://organic.com.ua/wp-

content/uploads/2019/10/svitova_praktyka_derzhavnoi_pidtrymky_organic.pdf 

2. Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 

продукції та сировини» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.organic.com.ua/uk/homepage. 

3. Закон України «Про електронну комерцію» № 675-VIII. URL: [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675-19 

4. Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, 

випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих 

організмів» [Електронний ресурс]. –  Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1103-16Ж.К. 

5. Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про 

харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 

благополуччя тварин» від18.05.2017№ 2042-VIII. – [Електронній ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2042-19 

6. Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції» № 2496-VIIIвід 

10.07.2018 р. URL – [Електронній ресурс]. – Режим доступу: -  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 

http://organic.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/svitova_praktyka_derzhavnoi_pidtrymky_organic.pdf
http://organic.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/svitova_praktyka_derzhavnoi_pidtrymky_organic.pdf
http://www.organic.com.ua/uk/homepage
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1103-16Ж.К
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19
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7. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 

року № 771/97 (зі змінами та допов. станом на 01.01.2015 р.) [Електронний 

ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр 

8. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-XII 

(зі змінами та допов. станом на 03.01.2015 р.) [Електронний ресурс] // 

Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12. 

9. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо харчових продуктів» від 22.07.2014 року №  1602 VII // Відомості 

Верховної Ради України. – 2014. – №  41-42. – Ст. 2024. 

10. Закон України "Про дитяче харчування"від 14.09.2006 року № 142V 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

 11. Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний ресурс]: від 

4липня 2002 року № 40-IV: за станом на 4 грудня 2012р. – Режим доступу: 

http://sfs.gov.ua/arhiv/podatkova-baza-do-nabrannya-chinnosti-podatkovim-

kodeksom/normativno-pravova-baza/zakoni-ukraini/arhiv-zakoniv-ukraini/zakoni-

ukraini-za-2002-rik/print-59956.html 

12. Конституція України (зі змінами та доповненнями станом 15.06.2017 

відповідно до Документу 254 к/96-вр, поточна редакція від 30.09.2016, 

підстава1401-19) [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. –

1996. – № 30. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.president.gov.ua/documents/constitution 

13. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів [Текст] : Закон України № 867-VIIIвід 08.12.2015 р. // ВВР. –2016. –

№ 4. – Ст. 40. 

14. Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції 

(сировини) рослинного походження [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів 
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http://sfs.gov.ua/arhiv/podatkova-baza-do-nabrannya-chinnosti-podatkovim-kodeksom/normativno-pravova-baza/zakoni-ukraini/arhiv-zakoniv-ukraini/zakoni-ukraini-za-2002-rik/print-59956.html
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дієтичного харчування» : постанова КМУ від 03.10.2007 р. № 1195. – 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962-15


12 

 

період до 2015 року" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

23 . Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/12-

99-%D0%BF#Text 

24. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини: Закон України від 03.09.2013р. № 415-VІІ ; зі змін., внесеними 
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