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продукції.

Анотація

Вступ. В сучасних умовах господарювання жваво розвивається екосистемна теорія еволюції. Це дозволяє
формувати уявлення про створену екологічну систему на засадах ресурсозбереження та відновлення. Окрім
цього із погіршенням та зменшенням тривалості життя населення, різким збільшенням рівнем
захворюваності, суспільство в пошуках відповідної «панацеї», що дозволяє вплинути на негативні чинники.
Більшість науковців дотримуються думки, що національна безпека держави залежить від харчової, саме
тому виробництво та споживання екологічно чистої продукції забезпечить належний рівень захищеності
життєво важливих інтересів суспільства.
Метою статті є дослідження концептуальних основ виробництва органічної харчової продукції.
Результати. Досліджено, що еколого-спрямоване виробництво розглядалося через призму органобіологічного, біодинамічного способу, біологічного (екологічного), інтегрованого агровиробництва та
органічного. Доведено, що для виробництва органічної продукції використовується екологічно чисте
сировина, відповідно до затверджених вимог. Розкрито основні теоретичні підходи до сутності поняття
«органічне сільськогосподарське виробництво» та «органічна харчова продукція». Наведено основні
відмінності у визначені понять.
Висновки. Обґрунтовано удосконалення сутності поняття «виробництво органічної харчової продукції»,
під яким трактується виготовлення продукції із екологічно чистої сировини, що не містить генетично
модифіковані організми, хімічно синтезовані добрива та має відповідні сертифікати, маркування.
Доведено, що пріоритетними напрямами наукових досліджень є органічне землеробство, рослинництво,
садівництво, ягідництво, горіхівництво та виноградарство, тваринництво, аквакультура, переробка
органічної продукції, дослідження ринків органічних продуктів і прогнозування. Кожний окремий напрям
супроводжується різними етапами проведень досліджень та мають свої інструменти, механізми їх
проведення.
Ключові слова: концептуальні основи, органічна сільськогосподарська продукція, органічна харчова
продукція, пріоритети дослідження.
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Abstract

Introduction. In modern economic conditions, the ecosystem theory of evolution is developing rapidly. This allows
you to form an idea of the created ecological system because of resource conservation and restoration. In addition,
with the deterioration and reduction of life expectancy, a sharp increase in morbidity, society is looking for a suitable
"panacea" that can influence the negative factors. Most scholars are of the opinion that the national security of the
state depends on food, which is why the production and consumption of environmentally friendly products will provide
an adequate level of protection of vital interests of society.
The aim of the article is to study the conceptual foundations of organic food production.
Results. It is investigated that ecologically directed production was considered through the prism of organobiological, biodynamic method, biological (ecological), integrated agricultural production and organic. It is proved
that environmentally friendly raw materials are used to produce organic products, in accordance with the approved
requirements. The main theoretical approaches to the essence of the concept of "organic agricultural production" and
"organic food products" are revealed. The main differences in certain concepts are given.
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Conclusions. The improvement of the essence of the concept of "organic food production" is substantiated, which
means the production of products from environmentally friendly raw materials that do not contain genetically
modified organisms, chemically synthesized fertilizers and has the appropriate certificates, labeling. It is proved that
the priority areas of research are organic farming, crop production, horticulture, berry growing, nut growing and
viticulture, animal husbandry, aquaculture, organic processing, organic market research and forecasting. Each
individual area is accompanied by different stages of research and have their own tools, mechanisms for their
implementation.
Key words: conceptual bases, organic agricultural products, organic food products, research priorities.

JEL classification: O10; Q20; R10
Вступ
В сучасних умовах господарювання жваво розвивається екосистемна теорія
еволюції. Це дозволяє формувати уявлення про створену екологічну систему на засадах
ресурсозбереження та відновлення. Окрім цього із погіршенням та зменшенням
тривалості життя населення, різким збільшенням рівнем захворюваності, суспільство в
пошуках відповідної «панацеї», що дозволяє вплинути на негативні чинники. Більшість
науковців дотримуються думки, що національна безпека держави залежить від харчової,
саме тому виробництво та споживання екологічно чистої продукції забезпечить
належнии рівень захищеності життєво важливих інтересів суспільства.
Питання виробництва органічної харчової продукції в Україні попередньо
досліджували відомі учені, зокрема: І. Іртищевою, І. Крамаренко, Р. Сивак, М. Стегнеи,
Т. Строико, А. Подаю, Н.Хвищун, Н. Троиською, та ін. Однак, в умовах глобальних
трансформаціи постає питання щодо дослідження концептуальних основ виробництва
органічної харчової продукції для пошуку напрямів удосконалення.
Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження концептуальних основ виробництва органічної
харчової продукції.
Виклад основного матеріалу
Пилипенко К. А. наголошує, що «У сучасних умовах господарювання виникає
необхідність у забезпеченні виробництва екологічно безпечної продукції, яка б
відповідала міжнародним вимогам, підтверджувалася відповідними сертифікатами.
Оскільки виробництво органічної продукції є складовою частиною сталого розвитку
аграрного, його розвиток передбачає поєднання захисту довкілля, економічного
зростання і соціального розвитку держави, що гарантуватиме населенню високу якість
продукції як важливої складової продовольчої безпеки» [1]. Погоджуємося, з думкою
автора, що Україна наділена всіма ресурсами для виробництва органічної продукції,
однак необхідно удосконалить сферу її обігу та маркування відповідно до міжнародних
вимог для підвищення рівня конкурентоспроможності.
Окрім цього науковии потенціал нашої країни дозволяє застосовувати ще більш
заощадливі та ресурсозберігаючі технології виробництва, що позитивно будуть
впливати на екосистему.
Кириленко І.Г. та Милованов Є.В. зазначають, що «Незважаючи на кризові явища
економічного і віиськово-політичного характеру, органічнии сектор України продовжує
зростати, потребуючи постіиного вдосконалення через наукові дослідження та
розробки. Досить потужна вітчизняна структура академічних установ має високии
потенціал для передових екологічних досліджень та розвитку органічного сільського
господарства з технологічними можливостями екстраполяції високоякісного
виробництва у масштабах країни» [2, с. 39]. Отже, навіть кризи економічного,
політичного та соціального характеру негативно не впливають на скорочення
виробництва органічної продукції, а навпаки виступають стимулюючими факторами.
Необхідно зазначити, що за рахунок постіиних наукових досліджень у сфері органічного
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виробництва наша держава досить сильно конкурує з розвинутими країна, що дає є
значні переваги на цьому ринку.
Однак поряд із значним потенціалом України для виробництва органічної
продукції існують стримуючи фактори, що досить сильно негативно впливають на иого
розвиток. Серед основних таких факторів є недостатніи державнии рівень
фінансування, недовіра споживачів, підробки товарів, це значно сповільнює розвиток
ринку органічного виробництва продукції.
При цьому Білоткач І.А. наголошує, що «Сучаснии етап розвитку ринкових
відносин в Україні ставить вимоги для підприємств усіх галузеи, включаючи і
традиціине сільське господарство, звертатися до нових сучасних методів виробництва
сільськогосподарської
продукції,
враховуючі
ту
користь,
яку
продукція
сільськогосподарського виробництва повинна нести споживачам. Одним із таких
напрямів розвитку аграрної сфери є створення и реалізація проектів органічного
(природного) агровиробництва» [3]. Фактично вирішальним чинником виробництва
органічної продукції є споживач, саме попит на таку продукцію стимулює її створення.
Зі зростанням попиту споживачів на екологічно чисту продукцію, розвиток ринку
органіки буде збільшуватися. Необхідно зазначати, що органічне виробництво
продукції, досліджувалися дослідниками не один рік. Основні підходи до екологоспрямованого виробництва наведено на рис. 1.
Органо-біологічне

Біодинамічнии спосіб

Біологічне (екологічне)

Основні підходи до еколого-спрямованого виробництва
Інтегроване агровиробництво

Органічне

Рис. 1. Основні підходи до еколого-спрямованого виробництва
Джерело: згруповано автором [4]
Еколого-спрямоване виробництво розглядалося через призму органобіологічного, біодинамічного способу, біологічного (екологічного), інтегрованого
агровиробництва та органічного. Для виробництва органічної продукції
використовується екологічно чисте сировина, відповідно до затверджених вимог. При
виробництві органічних харчових продуктів використовуються сільськогосподарська
продукція, саме тому вважаємо за доцільне розглянути різні підходи до визначення
сутності поняття органічне сільськогосподарське виробництво».
Гвоздь О.М. розкриваючи поняття «органічне сільськогосподарське
виробництво» обґрунтував, що це «багатофункціональна агроекономічна модель
виробництва, за якої не використовують генетично модифіковану продукцію та
синтетичні хімічні добрива; вона має на меті забезпечення людства якісною продукцією
харчування, бережливе ставлення до навколишнього середовища та передбачає
дотримання законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції» [5, с. 165]. За думкою автора, органічна сільськогосподарська
продукція не містить генетично модифіковані організми та синтетичні добрива, що
негативно впливають як на здоров’я людини так і на навколишнє середовище.
Шкуратов О.І., Чудовська В.А., Вдовиченко A.B. зазначають, що «органічне сільське
господарство за своєю суттю можна визначити як цілісну систему управління
агроекосистемами, що включає оцінку потенціиних екологічних і соціальних ризиків та
встановлює порядок взаємовідносин економічних суб'єктів у процесі виробництва
органічної сільськогосподарської продукції. При цьому концепція органічного
сільського господарства полягає в тому, щоб якомога точніше повторити
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«виробництво» в природних агроекосистемах, спираючись на екологічні процеси,
біорізноманіття та, адаптовано до економічних умов, поєднати в собі традиції, інновації
і досягнення науки на благо навколишнього природного середовища та поліпшення
якості життя всіх учасників» [6]. На думку авторів органічне виробництво повинно
охоплювати цілісну систему управління, що буде враховувати комплекс інструментів
для збереження навколишнього середовища та поліпшить якість життя суспільства.
В свою чергу Милованов Є. В. наголошує, що «Органічне сільське господарство –
це напрям енерго- та ресурсоощадливого виробництва, орієнтовании на забезпечення
суспільства якісним та безпечним продовольством, збереження навколишнього
середовища та покращення біорізноманіття, розвиток сільських територіи та громад
для сталого розвитку національної економіки та країни у цілому» [7, с. 20]. Отже,
органічне сільськогосподарське виробництво принесе користь не тільки споживачам
продукції, збереже навколишнє середовище, а забезпечить сталии економічнии
розвиток нашої країни. Вважається, що органічне виробництво це ресурсо- та
енергозберігаючі напрям, окрім користі для суспільства у вигляді якісної продукції,
також це дозволяє використовувати альтернативні види енергії.
В свою чергу Николюк О.Д. під органічним виробництвом передбачає
«перспективнии напрям в аграрному секторі економіки України зважаючи на її
потенціині експортні можливості та внутрішні потреби населення у якісніи
сертифікованіи продукції. Фермерські господарства є наибільш перспективними
виробниками органічної продукції, хоча поширення органічних технологіи
уповільнюється психологічною, інформаціиною непідготовленістю як фермерів, так і
споживачів» [8, с. 210]. Необхідно погодитися, що у органічної продукції значнии
експортнии потенціал, якщо ринок України не готовии психологічно та інформаціино,
то міжнароднии ринок споживачів очікують з нетерпінням на таку продукцію, яка буде
більш якісною та смачнішою.
Відповідно до проекту «Розвитку органічного ринку в Україні» «органічне
виробництво – це метод, якии виключає використання хімічно синтезованих добрив та
засобів захисту рослин і тварин, вживання генетично модифікованих організмів тощо.
При цьому всі стадії вирощування, транспортування, переробки передбачають
максимальнии захист довкілля, охорону здоров’я робітників і підлягають обов’язковіи
інспекції та сертифікації [9]. Отже, органічне виробництво це метод виготовлення
продукції без використання хімічно синтезованих добрив, що обов’язково підлягає
інспекції, сертифікації та маркуванню. Окрім того, що виробник в процесі виробництва
або вирощування органічної продукції не використовує генетично модифіковані
організми, хімічно синтезовані добрива, він повинен ще мати відповідні сертифікати.
Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного
виробництва, обігу та маркування органічної продукції» від 10.07.2018 № 2496-VIII
«органічнии харчовии продукт – харчовии продукт, отримании в результаті органічного
виробництва» [10].
Отже на нашу думку, виробництво органічної харчової продукції це виготовлення
продукції із екологічно чистої сировини, що не містить генетично модифіковані
організми, хімічно синтезовані добрива та має відповідні сертифікати, маркування.
Необхідно відмітити, що наукові дослідження в сфері органічного виробництва
користуються попитом серед вітчизняних науковців. Головні пріоритетні напрямі
дослідження у сфері органічної продукції наведено на рис. 2.
Органічне землеробство, рослинництво, садівництво, ягідництво, горіхівництво
та виноградарство, тваринництво, аквакультура, переробка органічної продукції,
дослідження ринків органічних продуктів і прогнозування є пріоритетними напрямами
наукових досліджень. Кожнии окремии напрям супроводжується різними етапами
проведень досліджень та мають свої інструменти, механізми їх проведення. Однак
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визначені дослідження дозволяють сформувати удосконалении комплекс органічного
виробництва, що здатнии задовольнити потенціиного споживача та конкурувати на
міжнародному ринку.
Органічне землеробство
Органічне рослинництво

з метою порівняльної характеристики різних технологіи
обробітку ґрунту та їх впливу на зміну стану ґрунтів,
накопичення біоти, вологи, формування гумусу, зменшення і
зупинення деградації ґрунтів, захисту від водної та вітрової
ерозії

Органічне садівництво,
ягідництво,
горіхівництво та виноградарство

вивчення та рекомендація наибільш ефективних
органічних сівозмін з урахуванням ґрунтово-кліматичних
умов різних регіонів України

Органічне тваринництво

вивчаючи перспективність органічного вирощування
куреи та іншої птиці, кіз, овець, кролів, бджіл і т.п.

Органічна аквакультура

вивчення світового досвіду та впровадження органічного
вирощування нових перспективних продуктів
аквакультури

Переробка органічної продукції
Дослідження ринків органічних
продуктів і прогнозування

органічна харчова промисловість з урахуванням
особливостеи і тенденціи розвитку попиту та споживання
такої продукції у різних регіонах України та світу;
розвитку на обласному, національному, регіональному та
глобальному рівнях.

Рис. 2. Пріоритетні напрямі дослідження у сфері органічної продукції
Джерело: згруповано автором [2, с. 38].
Більшість наукових досліджень у сфері органічного виробництва полягають у
вивчені світового досвіду та впровадженні наикращих практик на Україні, зокрема:
розведенні нових видів аквакультури, використанні ефективних органічних сівозмін,
порівняльної характеристики різних технологіи обробітку ґрунту та інших.
Процес органічного виробництва продуктів харчування наведено на рис. 3.
Органічне вирощування
Засоби захисту рослин, біодобрива, інші біологічні засоби
Рослинни
Морські
Тваринництво Грибівництво
цтво
водорості

Корми

Заготівля об’єктів
рослинного світу

Аквакультура

Органічне виробництво харчових продуктів при якому повністю заборонені: хімічне рафінування,
дезодорування, гідрогенізація; радіаціине опромінення; штучні і синтетичні підсолоджувачі,
консерванти, ароматизатори; мінералізація і вітамінізація продукції, генетично модифіковані
інгредієнти

Рис. 3. Процес органічного виробництва продуктів харчування
Джерело: розроблено автором
Згідно запропонованої схеми процесу органічного виробництва продуктів харчування, при вирощування сільськогосподарської продукції, морських водоростеи, аквакультури необхідно використовувати засоби захисту рослин, біодобрива та інші біологічні засоби. При цьому в процесі виготовлення органічних харчових продуктів повністю
забороняється: хімічне рафінування, дезодорування, гідрогенізація; радіаціине
опромінення; штучні і синтетичні підсолоджувачі, консерванти, ароматизатори;
мінералізація і вітамінізація продукції, генетично модифіковані інгредієнти.
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Отже, розкрито концептуальні основи органічного виробництва дозволили
узагальнити визначання сутності поняття «виробництво органічної харчової
продукції», визначити пріоритетні напрями наукових досліджень.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Досліджено, що еколого-спрямоване виробництво розглядалося через призму
органо-біологічного,
біодинамічного
способу,
біологічного
(екологічного),
інтегрованого агровиробництва та органічного. Доведено, що для виробництва
органічної продукції використовується екологічно чисте сировина, відповідно до
затверджених вимог. Розкрито основні теоретичні підходи до сутності поняття
«органічне сільськогосподарське виробництво» та «органічна харчова продукція».
Наведено основні відмінності у визначені понять.
Обґрунтовано удосконалення сутності поняття «виробництво органічної
харчової продукції», під яким трактується виготовлення продукції із екологічно чистої
сировини, що не містить генетично модифіковані організми, хімічно синтезовані
добрива та має відповідні сертифікати, маркування. Доведено, що пріоритетними
напрямами наукових досліджень є органічне землеробство, рослинництво, садівництво,
ягідництво, горіхівництво та виноградарство, тваринництво, аквакультура, переробка
органічної продукції, дослідження ринків органічних продуктів і прогнозування.
Кожнии окремии напрям супроводжується різними етапами проведень досліджень та
мають свої інструменти, механізми їх проведення.
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