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ПЕРЕДМОВА 
 

Бібліографічний покажчик «Стан і розвиток органі-
чного виробництва та ринку органічної продукції» при-
свячений питанням органічного виробництва, 
обігу, маркування органічної продукції та сер-
тифікації у цій сфері.  До складу покажчика увійш-
ли відомості про навчальні посібники, монографії, стат-
ті з наукових періодичних видань, а також матеріали 
всесвітньої мережі Інтернет з органічного виробництва 
та ринку органічної продукції. 

При підготовці видання були використані фонди, 
каталоги та картотеки бібліотеки, бази даних бібліоте-
ки МНАУ та електронні версії повнотекстових докуме-
нтів, розміщених в Інтернет. 

Матеріали у покажчику розміщено за алфавітом 
авторів та назв видань. 

Опис документів наведено мовою оригіналу. Біб-
ліографічний опис зроблено за ДСТУ ГОСТ-7.1:2006 
«Система стандартів з інформації, бібліотечної та вида-
вничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання». Слова і 
словосполучення скорочуються відповідно діючим ста-
ндартам ДСТУ 35.82-97 «Скорочення слів в українсь-
кій мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та 
правила», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке. Общие правила и 
требования». 
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Бібліографічний покажчик адресований науковцям, 
спеціалістам сільського господарства, аспірантам, ви-
кладачам, студентам, а також тим, хто цікавиться ста-
ном і розвитком органічного виробництва та ринком 
органічної продукції в Україні та в інших країнах. 
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ВСТУП 
 

Все більшої популярності у світі і зокрема в 
Україні, набирає продукція органічного походження. 
Причиною цього є зростаюча різниця між якістю та 
рівнем безпеки продуктів що виробляються сьогодні і 
сертифікованими органічними продуктами. Адже, 
органічними можуть бути лише ті продукти, які 
вироблені відповідно до затверджених правил 
(стандартів), а виробництво пройшло процедуру 
сертифікації в установленому порядку. 

Скрізь, де сьогоднішні споживачі вважають за кра-
ще купувати або вживати органічні продукти, вони 
повинні бути впевнені, що продукти сумісні із сувори-
ми правилами ЄС. Продукти, які не відповідають цим 
стандартам не можуть називатися органічними або не-
сти органічний логотип ЄС. Саме тому правила ЄС про 
органічне землеробство охоплюють не тільки вироб-
ництво і переробку, а й контроль і маркування 
органічних продуктів харчування. 

На даному етапі державна політика України у сфері 
технічного регулювання та захисту прав споживачів 
базується на вдосконаленні чинного законодавства; 
впровадженні європейських директив; гармонізації 
національних стандартів з міжнародними та 
європейськими, які є доказовою базою відповідності 
продукції технічним регламентам; забезпеченні 
діяльності інституцій у сфері оцінки відповідності та 
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ринкового нагляду відповідно до європейської та 
світової практик, а також удосконаленні системи захис-
ту прав споживачів. У цьому контексті особливої 
актуальності набуває виробництво органічної 
продукції, яка має великий попит на світових і 
вітчизняних ринках завдяки своїм якісним характери-
стикам і відповідності європейським стандартам, зазна-
ченим у  Регламентах ЄС № 834/2007 та № 889/2008, а 
також згідно із Законом України «Про основні принци-
пи та вимоги до органічного виробництва, обігу та мар-
кування органічної продукції» зі змінами і доповнення-
ми, внесеними від 06.06.1019 р. № 2749-VIII. 

Одним із важливих напрямків реформування систе-
ми технічного регулювання та захисту прав споживачів 
відповідно до світової і європейської практик є запро-
вадження системи ринкового нагляду. Ринковий нагляд 
спрямований на забезпечення відповідності продукції, 
яка вже перебуває в обігу на ринку, вимогам технічних 
регламентів та підтвердження відсутності загроз для 
безпеки, здоров’я або на будь-який інший аспект захис-
ту суспільних інтересів. Запобігання введенню в обіг 
небезпечної продукції забезпечується шляхом 
імплементації в національне законодавство відповідних 
норм і принципів ринкового нагляду країн – членів ЄС, 
зокрема Регламенту (ЄС) № 765/2008 Європейського 
Парламенту і Ради від 9 липня 2008 р. і Директиви 
2001/95/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 3 
грудня 2001 р.  щодо загальної безпеки 
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продукції.  Функції зі здійснення державного регулю-
вання сфери безпечності харчових продуктів та систе-
ми контролю за нею покладено на новостворену Дер-
жавну службу України з питань безпечності харчових 
п ро д ук т ів  і  з а хи с т у п р а в  спо ж ив а ч ів 
(Держпродспоживслужбу України). На сьогодні дер-
жавний ринковий нагляд у 40 сферах відповідальності 
здійснюють 10 органів ринкового нагляду, які утворю-
ють єдину систему. Функції здійснення контролю за 
продукцією при її ввезенні на митну територію України 
покладено на митні органи. У разі виявлення на 
кордоні невідповідної продукції передбачається 
повідомлення органів державного ринкового нагляду 
про такі випадки.  

При розгляді питання про реформування системи 
технічного регулювання та захисту прав споживачів 
відповідно до світової та європейської практик держав-
не регулювання, сертифікація виробництва та 
реалізація органічної продукції є актуальним на 
сьогодні питанням з огляду на розуміння правил 
органічного виробництва рослинницької продукції. Ці 
правила надають перелік вимог щодо виробництва, пе-
ревезення, зберігання органічної продукції та є 
обов’язковими для виробництва, продажу та маркуван-
ня органічної аграрної продукції. 

Якщо проаналізувати світову тенденцію розвитку 
органічного виробництва за останні 10 років, то за да-
ними Дослідного інституту органічного сільського гос-
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подарства (FiBL) за 2019 р., кількість країн, що впро-
ваджують органічне виробництво, становила 181. За-
гальна площа органічних сільськогосподарських зе-
мель становили 69,8 млн га, що дорівнювало 1,4% част-
ки від загальної кількості сільськогосподарських площ 
світу. Найбільше органічних сільськогосподарських 
площ сертифіковано в Австралії – 35,6 млн га. 
Світовий обсяг органічного ринку становить 97 млрд 
євро, при тому, що лева частка припадає на ринок Спо-
лучних Штатів Америки, який дорівнює 40 млрд євро. 
Середнє споживання органічної продукції на особу за 
рік у середньому у світі становить 10,8 євро, при тому, 
що найбільше споживають органічної продукції в 
Швейцарії – 288 євро, в Данії – 278 євро та Швеції – 
237 євро на душу населення.  

Треба відмітити, що останнім часом ринок 
органічної продукції розвивається достатньо 
динамічно. Зацікавленість аграріїв у органічному, 
екологічно  чистому методі вирощ ування 
сільськогосподарських культур у всьому світі зростає. 
На світовому ринку попит на органічну продукцію що-
року збільшується, і це створює гарну перспективу для 
аграрного органічного виробництва.  

Кількість площі в органічному землеробстві в 
Єпропі складає 14,6 млн га, що дорівнює 2,9% від 
загальної кількості сільськогосподарських земель в 
Європейському Союзі. Найбільшою вона є в Іспанії – 
2,1 млн га, в Італії – 1,9 млн га та Франції – 1,7 млн га. 
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Кількість виробників органічної продукції складає 397 
тис. Ринок споживання органічної продукції становить 
37,3 млрд євро, з левовою часткою споживання в 
Німеччині – 10 млрд євро, у Франції – 7,9 млрд євро та 
в Італії – 3,1 млрд євро на пересічного громадянина. 

Щодо ведення органічного виробництва в Україні, 
то в законодавчій площині, з урахуванням проведення 
сертифікації операторів органічного сільського госпо-
дарювання, контроль та спостереження за веденням 
органічного виробництва проводять 18 акредитованих 
міжнародних органів із сертифікації. Вони включені до 
офіційного списку затверджених органічних органів 
сертифікації для України відповідно до Регламенту ЄС 
1235/2008 (станом на 12.02.2019). Більшість органічних 
операторів в Україні сертифіковані згідно з органічним 
стандартом ЄС, еквівалентним Регламентам ЄС 
№834/2007 та № 889/2008, які використовуються як для 
експорту, так і для внутрішнього ринку. 

З урахуванням проведеного аналізу, законів з 
органічного виробництва сільськогосподарської 
продукції українського та європейського законодавства 
та динаміки світового розвитку аграрного ринку можна 
зробити висновок, що на сьогодні органічний рух є 
перспективним та актуальним напрямком в 
економічній діяльності як Європейського Союзу, так і 
України. Зростання кількості операторів аграрного ви-
робництва, які виконують вимоги з органічного вироб-
ництва сільськогосподарської продукції, та збільшення 



11 

 

площі органічних земель в Україні, Європейському 
Союзі та у світі говорить про стрімке зростання 
органічного виробництва.  
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оцінки та переходу агроекосистеми виробництва моло-
ка до органічного виробництва. Науковий вісник 
"Асканія - Нова". 2016. Вип. 9. С. 298-307. 

17. Загальні правила ведення органічного виробниц-
тва. Тваринництво сьогодні. 2020. № 4. C. 9-14. 

18. Карунський О. Й., Воєцька О. Є., Гарбаджі К. С. 
Розвиток органічного напрямку сільського господарст-
ва у світі та його стан в Україні. Зернові продукти і 
комбікорми. 2018. Т. 18. № 3. С. 29-33. 

19. Ковальчук С., Добровольська К. Брендинг у 
сфері виробництва органічної продукції. Маркетинг в 
Україні. 2020. № 5. С. 36-50. Режим доступу: ел. копія в 
локальній мережі.  

Трансформаційні процеси, що відбуваються в 
економіці України, та її інтегрування у світовий 
економічний простір, висувають до вітчизняних 
підприємств вимоги щодо посилення ідентифікування 
власної продукції. Цей процес є неможливим без застосу-
вання технологій брендингу. 

20. Коливай В. Корм органік. Наше птахівництво. 
2021. № 5. С. 26-30.  

В цій статті йдеться про органічну відгодівлю птиці. 

21. Кравчук І. І., Орликовський М. О. Перспективи 
розвитку європейського сільського господарства: уроки 
для України. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 32–39.  
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У статті проаналізовано загальні умови та перспек-
тиви розвитку європейського сільського господарства. 
Досліджено особливості індустріального та 
індукованого розвитку сільського господарства. Доведе-
но, що розвиток сільського господарства в сучасному 
світі є результатом як самостійних економічних 
процесів, так і реалізованої національної аграрної 
політики з урахуванням як внутрішніх умов, так і гло-
бальних тенденцій, що визначають місце сільського гос-
подарства в економіці окремих країн, його значення та 
напрями змін. Запропоновано схематичну модель процесу 
реформування спільної сільськогосподарської політики. 
Проаналізовано динаміку реформи спільної 
сільськогосподарської політики в 1980—2020 роках та 
систематизовано основні статистичні дані щодо 
сільського господарства та харчової промисловості дер-
жав-членів, що пов'язані спільною сільськогосподарською 
політикою. Встановлено проблеми спільної 
сільськогосподарської політики (CAP) та запропоновано 
основні напрямами розвитку такої політики в майбутнь-
ому. 

22. Кузняк Б. Я. Органічне виробництво - основа 
здоров'я людей і природи. Економіка України. 2018. № 
7. С. 76-83. 

23. Лоянич Н. Органическая одежа - новый модный 
тренд или must have? Маркетинг в Україні. 2020. № 5. 
С. 51-52. 

Тренд на органику уже несколько лет будоражит 
весь мир. Все мы привыкли/пропитались маркетингом к 
органическим продуктам питания, эко-косметике, но 
что насчет одежды из органических тканей? Проблемы 
современности, связанные с заботой об окружающей 
среде и защитой человеческих прав приводят к тому, 
что потребители чаще обращают внимание на сырье, из 
которого изготавливается одежда, а также на условия, 
в которых она создается. 
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24. Ляйбер Ф. Науково-практичні аспекти 
оптимізації годівлі молочної худоби в органічному 
тваринництві. Тваринництво сьогодні. 2017. № 7. С. 66-
72. 

25. Махновець М. Органічна продукція – курс на 
експорт! URL: https://business.diia.gov.ua/en/cases/
eksport/organicna-produkcia-kurs-na-eksport (дата звер-
нення: 15.12.2021). 

26. Мельник В. Органічне виробництво. Наше 
птахівництво. 2020. № 5. С. 16-18.  

В цій статті йдеться про європейські тенденції у 
виробництві органічної продукції птахівництва та 
збільшення попиту на здорову продукцію. 

27. Міжнародна виставка «Агро-2019» та 
Спеціалізована виставка-ярмарок органічних продуктів 
і технологій «Organic-2019» URL: http://organic.com.ua/
mizhnarodna-vistavka-agro-2019-ta-speczializovana-
vistavka-yarmarok-organichnih-produktiv-i-tehnologij-
organic-2019/ (дата звернення : 12.01.2022). 

28. Мінькова О. Г., Сакало В. М., Горб О. О. Марку-
вання та сертифікація органічної продукції. Актуальні 
проблеми економіки. 2016. № 2. С. 126-135.  

У статті наведено основні моделі управління в 
органічному секторі економіки, зокрема, наголошено на 
відсутності національного органу з акредитації, що 
ускладнює державне врегулювання, контроль та 
моніторинг органічного сільського господарства в 
Україні. Зазначено, що для вирішення питання захисту 
органічного продукту вкрай важливим є прийняття дер-
жавного логотипу та створення відповідного реєстру, 
які мають зміцнити правове поле діяльності аграрних 
підприємств. 
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29. Мінькова О. Г., Калініченко А. В., Галич О. А. 
Тенденції розвитку органічного агровиробництва в 
Україні. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 1. С. 
76-82.  

У статті відмічено, що обсяги впровадження та 
ступінь ефективності органічного землеробства мають 
чітко виражений локальний характер й значною мірою 
залежать від місцевих умов і традицій. Останніми рока-
ми спостерігається стійка тенденція до отримання 
органічної продукції за рахунок середніх та малих госпо-
дарств. 

30. Мраморные стейки, каре ягненка и другие дели-
катесы от ПСП им. Шевченко. Тваринництво сьогодні. 
2020. № 6. С. 12-28.  

В интервью с Тарасом Мазуром, директором по жи-
вотноводству, и Владимиром Метельским, генеральным 
директором ПСП им. Т.Г.Шевченко освещаются темы 
органического производства мяса. 

31. Навчання з питань органічного виробництва, 
обігу, маркування та сертифікації. URL: http://
organic.com.ua/navchannya-z-pytan-organichnogo-
vyrobnycztva-obigu-markuvannya-ta-sertyfikacziyi/ (дата 
звернення : 12.01.2022). 

32. Новак Н. П. Світовий досвід державної 
підтримки виробництва органічної продукції. Ефектив-
на економіка. 2016. № 6.  URL: http://
www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8684 (дата звер-
нення: 16.12.2021). 

33. Новак Н. П., Ігнатенко М. М. Чинники та умови 
розвитку органічного виробництва молока в аграрних 
підприємствах України. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 
18–22.  
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У статті обґрунтовано чинники та передумови ста-
новлення і розвитку органічного виробництва молока і 
молочної продукції в системі впровадження новітніх 
технологій аграрного господарювання та поліпшення 
ек ол ог іч но го  ста н у  дов к іл л я,  п і дв ищ енн я 
к о н к у р е н т о с п р о м о ж н о с т і  в і т ч и з н я н о ї 
сільськогосподарської продукції на внутрішньому та 
світових аграрних ринках. Визначено завдання, які 
необхідно реалізувати для розгортання органічного ви-
робництва молока в аграрних підприємствах. Встановле-
но, що у світовому й національному вимірі 
спостерігається постійне зростання попиту на 
органічну молочну продукцію, тому відповідно, її вироб-
ництво потрібно стимулювати на державному рівні з 
метою набуття більшої популярності серед господарсь-
ких суб'єктів — виробників сільськогосподарської 
продукції. Визначено, що органічне сільськогосподарське 
виробництво молока, поряд з економічними функціями, 
передбачає виконання природоохоронних, екологічних та 
соціальних функцій, зокрема, це збереження природного 
різноманіття, здоров'я населення, забезпечення ощадного 
використання наявних ресурсів, сприяння розвитку 
сільської інфраструктури й зайнятості сільських 
жителів. 

34. Олійник В. Спотикачі для "органічного" вироб-
ництва. Агроиндустрия. 2018. № 10. С. 50-52.  

Про перешкоди органічного виробництва в Україні з 
економічної точки зору. 

35. Органічна платформа знань. URL: http://
organic.com.ua/organichna-platforma-znan/ (дата звернен-
ня: 10.01.2022) 

36. Органічне виробництво: виготовлення, маркуван-
ня, продаж. URL: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/
Органічне_виробництво:_виготовлення,_маркування,_
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продаж (дата звернення: 15.12.2021) 
37. Органічне виробництво: освіта і наука. URL: 

http://organic.com.ua/organichne-agrovyrobnycztvo-osvita-
i-nauka/ (дата звернення: 12.01.2022) 

38. Органічне виробництво в Україні. URL: https://
w w w . me . g o v . u a / D o c u me n t s / D e t a i l ? l a n g = u k -
U A & i d = e d 6 4 6 3 c e - f 3 3 8 - 4 e f 0 - a 8 a 8 -
e778d3d0ffd1&title=OrganichneVirobnitstvoVUkraini 
(дата звернення: 08.12.2021) 

39. Органічне виробництво: має шанс подолати го-
лод і глобальне потепління? URL: http://organic.ua/ru/
lib/3075-organichne-vyrobnyctvo-maje-shans-podolaty-
golod-i-globalne-poteplinnja (дата звернення: 15.12.2021) 

40. Органичне виробництво - прийнято новий закон 
України. Пасіка. 2018. № 9. C. 4-6. 

41. Органічний ринок ягід: де шукати стабільний по-
пит. Ягідник. 2019. № 4. С. 28-32. 

42. Плаксюк Л. Відкриваємо нові горизонти: 
особливості сертифікації органічного тваринництва. 
Тваринництво сьогодні. 2020. № 5. С. 16-23. 

43. Про внесення зміни до розділу ХІ «Перехідні по-
ложення» Закону України «Про основні принципи та 
вимоги до органічного виробництва, обігу та маркуван-
ня органічної продукції» : Закон України від 14.07.2021 
№1649-IХ. Відомості Верховної Ради України. 2021. № 
40. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1649-20#n2 
(дата звернення: 15.12.2021) 

44. Про затвердження державного логотипа для 
органічної продукції : Наказ аграрної політики та про-
довольства України від 22.02.2019 № 67. URL: https://
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zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0261-19 (дата звернення: 
15.12.2021). 

45. Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру операторів, що здійснюють виробництво 
продукції відповідно до вимог законодавства у сфері 
органічного виробництва, обігу та маркування 
органічної продукції, Державного реєстру органів 
сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу 
органічної продукції, Державного реєстру органічного 
насіння і садивного матеріалу : Постанова Кабінету 
Міністрів України від 12 лют. 2020 р. № 87. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2020-%D0%
BF#Text (дата звернення: 15.12.2021). 

46. Про затвердження форми заявки на внесення до 
Державного реєстру органів сертифікації у сфері 
органічного виробництва та обігу органічної 
продукції : Наказ Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України від 
30.01.2020 № 109. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z0173-20#Text (дата звернення: 15.12.2021). 

47. Про основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної 
продукції : Закон України від 10.07.2018 №2496-VIII. 
Відомості Верховної Ради України. 2018. № 36. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text (дата 
звернення: 15.12.2021) 

48. Прокопчук Н. Європейський органічний рух: 
місце органічного тваринництва та тенденції його роз-
витку в Україні органічного тваринництва. Тваринниц-
тво сьогодні. 2021. № 7. С. 8-15. 
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49. Прокопчук Н. Органічне тваринництво в Україні: 
status quo та детальні правила. Тваринництво сьогодні. 
2020. № 1. C. 8-15. 

50. Прокопчук Н. Тренди виробництва та споживан-
ня органічної продукції тваринництва в країнах ЄС. 
Тваринництво сьогодні. 2020. № 7. С. 4-10. 

51. Рижков О. Номер один у полі воїн! Із чого 
починається органічне землеробство. Зерно. 2021. № 
11. С. 64-67. 

52. Сенишин О. С. Органічне виробництво у системі 
агропродовольчого виробництва в Україні. URL: http://
w w w . v i s n y k - e c o n o m . u z h n u . u z . u a /
archive/36_2021ua/27.pdf (дата звернення: 16.12.2021). 

53. 3% земель під органічним виробництвом – ціль 
Укрїни 2030. URL: https://organicinfo.ua/news/3percent-
under-organic-production-2030/ (дата звернення: 
15.12.2021). 

54. Федерація органічного руху України. URL: http://
organic.com.ua/ (дата звернення: 10.01.2022) 

55. Фуркевич В. А. Органическое виноделие. Что это 
такое и с чем его "пьют"? Сад, виноград і вино України. 
2016. № 1. С. 32-35. 

56. Шкурко Т. П. Органічне землеробство за розви-
нутого тваринництва. Вісник аграрної науки. 2017. № 1. 
С. 24-28. 

57. Юхименко П. І., Бількевич В. В., Машкін Ю. О. 
Безпечність і якість продуктів харчування та 
продовольчої сировини на підприємстві. URL: http://
w w w . e c o n o m . s t a t e a n d r e g i o n s . z p . u a /
journal/2021/4_2021/15.pdf (дата звернення: 16.12.2021). 
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58. Яковчук В. С., Горлова О. Д. Органічне вироб-
ництво молодої баранини на основі екологічно безпеч-
ного утримання. Вівчарство та козівництво. 2017. 
Вип.2. С. 165-177. 

Розділ 2 
Ринок органічної продукції  

59. Артиш В. І. Виробництво та реалізація органічної 
продукції в світі. Економіка АПК. 2017. № 3. С. 82-86. 

60. Білоткач І. А. Оцінка формальних і неформаль-
них обмежень ринку органічного виробництва. Агро-
світ. 2017. № 11. С. 21-28. 

61. Білоткач І. А. Соціально-економічні наслідки ін-
ституціональних трансформацій органічного аграрного 
сектору України. Агросвіт. 2018. № 7. С. 8-17. 

62. Боліла С. Органічна спрямованість аграрного біз-
несу як фактор конкурентних переваг виробника. Мар-
кетинг в Україні. 2021. № 3. С. 30-32. 

Досягнення науково технічного прогресу в аграрному 
секторі економіки призвели до формування значного на 
сьогодні ринку input supply, коли агрохолдинги та агроко-
рпорації за рахунок інтенсивного використання досяг-
нень селекції в насінництві, механізації виробництва, роз-
робці та застосуванні хімічних препаратів значно збіль-
шили врожайність сільськогосподарських культур, що 
дало їм можливість збільшити обсяги виробництва про-
дукції та зайняти лідируючі позиції на глобальному рин-
ку. Але, незважаючи на певні переваги науково-
технічного прогресу для інтенсивного розвитку сільсько-
го господарства, слід враховувати і ризики, які можуть 
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