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НАЗАД В МАЙБУТНЕ 

BACK IN THE FUTURE 

 

В статті  розглядаються проблеми виготовлення та споживання 

екологічно чистих та безпечних продуктів харчування та сучасного етапу 

становлення ринку органічних продуктів.  
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The problems of making and consumption ecologically clean and safe products of feed and 

modern stage of developing organic products market are examined in the article . 
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Вступ. Орієнтація України на стійкий розвиток та інтеграцію в 

світовий економічний простір потребує нових підходів, щодо розвитку всіх 

галузей народного господарства, особливо агропромислового комплексу як 

однієї з провідних галузей спеціалізації національної економіки. На перший 

план виходять проблеми переходу від споживчої моделі господарювання до 

моделі стійкого розвитку. Активізація інтеграційних процесів вимагає 

підвищення якості продуктів харчування в тому числі і за рахунок 

врахування сучасних тенденцій у розвитку ринку харчових добавок, а також 

ринку «органічних продуктів» (цей термін законодавчо визначений в країнах 



ЕС але відсутній в сучасному законодавстві України, він існує на суспільній 

основі і в проектах відповідних законів).  

Постановка завдання. Більшість сучасних проблем виробництва 

продуктів харчування пов’язані з зростанням негативного впливу системи 

економіко-екологічних факторів, як на оточуюче середовище, так і на якість 

самих продуктів. Одна з найгостріших проблем сьогодення – забезпечення 

споживачів якісними та безпечними продуктами харчування, ускладнюється 

тим, що довгий час зростання обсягів виробництва, відбувалось за рахунок 

майже безконтрольного використання мінеральних добрив, хімічних засобів 

захисту рослин, кормових домішок для тварин і т.і. Велика частина 

сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, що виробляються 

в Україні, не відповідають світовим стандартам якості та безпеки, що 

призводить до зменшення експортного потенціалу країни, високого рівня 

захворюваності та смертності населення. [1] Сьогодні розвиток виробництва 

вже не може плануватися без урахування його екологічних наслідків та 

відповідних зовнішніх впливів. На сьогоднішній день необхідним є 

подальший розвиток найбільш сучасних технологій і виробництв при 

одночасному різкому скороченні шкідливих викидів, а також питомої 

витрати ресурсів і енергії на одиницю продукції. Питання раціонального 

використання ресурсів, охорони навколишнього середовища, якості та 

безпечності продовольчої сировини та харчових продуктів повинні стати 

частиною процесу планування розвитку харчової промисловості і прийняття 

відповідних рішень. І головне: харчові продукти мають бути не тільки 

якісними та безпечними, а і корисними для людини. 

Результати. Проблема виготовлення та споживання екологічно чистих 

та безпечних продуктів харчування, або, як їх називають в країнах ЕС 

«органічних продуктів» є сьогодні дуже важливою та актуальною за своїми 

наслідками. Виробництво та споживання низькоякісної продукції напряму 

ставить під загрозу здоров’я та життя людини, та в свою чергу негативно 

впливає і на екологію оточуючого середовища. Існує зв'язок між якістю 



продукції і якістю довкілля: чим вище якість продукції (з врахуванням 

екологічної оцінки використання відходів і результатів природоохоронної 

діяльності в процесі виробництва), тим вище якість довкілля.[2] 

Сьогодні також існує проблема штучної "відчуженості"  технологій від 

природних процесів та порушень які вони вносить до природних екологічних 

систем. Сучасні технології виробництва «органічних продуктів» - ланка у 

взаємодії не лише суспільства з природою, але і людини з суспільством і 

природою. Вона дасть суспільству можливість використовувати природні 

речовини і енергію, пристосовувати для життя людини природне оточення та 

створювати технологічні ланцюги, що дають на виході мінімум шкідливих 

наслідків, як для споживача так і для оточуючого середовища.  

Органічні продукти – це такі продукти, при виробництві яких: 

- у рослинництві заборонено використовувати ядохімікати для 

боротьби з бур'янами, шкідниками й хворобами рослин, а також 

мінеральні добрива синтетичного походження, при цьому захист 

рослин здійснюється переважно препаратами натурального 

походження, а для живлення ґрунту й рослин використовуються 

органічні добрива; 

- категорично заборонене використання генетично модифікованих 

організмів; 

- у тваринництві не дозволяється застосовувати стимулятори росту, 

гормони й антибіотики, а для лікування тварин використовуються 

профілактичні засоби й гомеопатичні препарати.[3] 

 Як вважають зарубіжні спеціалісти, «органічними» можуть називатись 

виробництва, які поєднують високі економічні результати з розумною 

господарською діяльністю, з запобіганням забруднення навколишнього 

середовища, з ефективним використанням та відновленням природних 

ресурсів, з використанням екологічно чистої сировини та технологіями 

виробництва безпечної для здоров’я продукції. В країнах ЄС та у світі в 

цілому стрімко поширюється органічне виробництво – як цілісна система 



господарювання та виробництва харчових та інших продуктів, яка поєднує в 

собі найкращі практики, що враховують збереження довкілля, рівень 

біологічного розмаїття, збереження природних ресурсів, застосування 

високих стандартів належного утримання тварин та методів виробництва, які 

відповідають певним вимогам до продуктів, виготовлених з використанням 

речовин та процесів природного походження. Органічне виробництво 

спрямоване на покращення здоров’я населення в цілому шляхом 

виробництва високоякісного продовольства, сировини та інших продуктів, 

збереження родючості ґрунтів та навколишнього середовища, розвиток 

сільської місцевості та стимулювання місцевого й регіонального 

виробництва. 

В ЄС розроблено та виконується План дій по запровадженню та 

поширенню органічного виробництва, більшість країн-членів ЄС мають свої 

власні національні програми розвитку цього напрямку сільськогосподарської 

діяльності. 

Порівнюючи якість сировини, способи, технології виготовлення, якість 

готової продукції традиційних та органічних продуктів можна відзначити 

великі переваги останніх. Серед цих переваг можна зазначити такі: 

- органічні продукти мають високу ступінь якості за рахунок дотримання 

світових стандартів на всіх ланках виготовлення цих продуктів; 

- органічні продукти безпечні для людини бо при вирощуванні їхньої 

сировини заборонено використання ядохімікатів, а також мінеральних 

добрив синтетичного походження, тому органічні продукти не містять 

залишків пестицидів, гербіцидів, нітратів та ін.; 

- органічні продукти безпечні для навколишнього середовища, а їх 

виготовлення та вживання може позитивно впливати на відновлення 

природної рівноваги, що в свою чергу сприяє охороні оточуючого 

середовища; 

- органічні продукти не містять генетично модифікованих організмів та 

речовин виготовлених із їх застосуванням; 



- органічні продукти мають гіпоалергенні властивості, бо до їх складу не 

входять шкідливі речовини, вони не заражені паразитами та 

хворобливими мікроорганізмами; 

- при переробці, завдяки сучасним та традиційним натуральним 

технологіям,  органічні продукти зберігають свою безпечність, 

натуральний склад, поживні властивості, відмінні смакові якості, не 

містять синтетичних ароматизаторів, консервантів, харчових добавок; 

- органічні продукти мають властивість позитивно впливати на організм 

людини та поліпшувати стан здоров'я за рахунок високої якості та 

корисності; 

- виготовлення органічних продуктів є гуманним по відношенню до 

тварин, які вирощуються в умовах природного утримання, до них не 

дозволяється застосовувати стимулятори росту, гормони й антибіотики, 

що виключає страждання тварин. 

Органічними можуть називатись тільки ті продукти, які вироблені 

відповідно до затверджених правил (стандартів), а виробництво пройшло 

процедуру сертифікації у встановленому порядку. При цьому органічна 

продукція належним чином маркується. На етикетці повинен бути нанесений 

відповідний логотип, а також інформація про відповідний орган сертифікації. 

Маркувати свій продукт, як екологічно чистий можуть лише підприємства, 

що пройшли сертифікацію всіх етапів виробництва – починаючи з води, 

повітря та землі і закінчуючи станом готової продукції.  

Про національну систему сертифікації говорити поки що рано, оскільки 

Закон, який би регламентував органічне виробництво в Україні, ще 

неприйнятий. 10 липня 2009 р. народним депутатом України Литвином Ю.А. 

спільно із зіцакавленими особами та організаціями (в т.ч. Федерацією 

органічного руху України) було розроблено та зареєстровано у Верховній 

Раді України в якості законодавчої ініціативи №4814 проект Закону України 

«Про органічне виробництво». 13 липня 2009 р. його було передано на 



розгляд до Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин та 

інші комітети законодавчого органу держави. [3] 

Виробництво такої продукції є сьогодні дуже актуальним. На думку 

зарубіжних спеціалістів, в найближчий час ми станемо свідками початку 

всесвітнього повороту до виробництва сільськогосподарської продукції без 

пестицидів, гербіцидів і мінеральних добрив. У розвинених країнах органічні 

продукти займають значний сегмент ринку продуктів харчування , а світовий 

ринок споживання органічних продуктів складає близько 40 млрд. Євро та 

має стійку тенденцію до подальшого зростання. Споживачі віддають 

перевагу екологічно чистій продукції, не зважаючи на її більш високу ціну. Її 

купують люди різного достатку, що свідчить про те, що об’єми споживання 

органічних продуктів і надалі зростатимуть. Як свідчать чисельні іноземні 

джерела, особливим попитом серед споживачів, і небезпідставно, 

користуються органічні овочі та фрукти, якісний стан яких різко позитивно 

контрастує з більшістю продуктів, вирощених за так званими традиційними 

технологіями (з використанням різноманітної ”агрохімії”). 

Але незважаючи на позитивні світові тенденції розвитку органічного 

ринку, за висновками експертів, у найближчі п’ять років український 

внутрішній ринок споживання органічних продуктів буде знаходитись на 

стадії формування та початкового розвитку, адже орієнтацію українських 

аграріїв на зовнішні ринки мотивує об’єктивний платоспроможний попит з 

боку «старих» органічних ринків. До вирощеної у країні органічної продукції 

на сьогоднішній день належить майже винятково сировинна продукція, тобто 

та, що передбачає подальшу переробку: зернові, бобові та олійні культури, 

ягоди.  Поки що відбуваються лише перші спроби виробництва готової 

продукції. У першу чергу це круп’яні та макаронні вироби, деякі олії, джеми. 

Але є надія, що вітчизняна сертифікована органічна, в т.ч. плодово-овочева, 

молочна продукція почне з’являтися на полицях наших магазинів уже 

протягом найближчого часу.  



Висновки. Враховуючи вище сказане, можна зробити висновок про 

необхідність для України певного адаптивного періоду та відповідних 

методик (економічних, технологічних, управлінських і т.і.) при переході від 

існуючих традиційних підходів у виробництві продуктів харчування, до 

органічного харчування. 
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