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ПЕРЕДМОВА 

 
За визначенням Міжнародної федерації з розвитку органічного 

землеробства (IFOAM): «органічне сільське господарство – це виробнича 

система, що підтримує здоров’я грунтів, екосистем і людей. Вона залежить 

від екологічних процесів, біологічної різноманітності та природних циклів, 

характерних для місцевих умов, і водночас не допускає застосування 

шкідливих ресурсів, що спричиняють негативні наслідки». 

Органічне землеробство поєднує у собі традиції, нововведення та науку 

для поліпшення стану навколишнього середовища та сприяння розвитку 

справедливих відносин і належного рівня життя. Воно об’єднує всі 

сільськогосподарські системи, що підтримують екологічно доцільне 

виробництво продукції з урахуванням екологічних і соціальних аспектів. 

Органічно вироблена продукція з’являється наприкінці минулого 

століття в розвинених країнах. Поява і розвиток такої продукції були 

пов’язані зі зростанням добробуту населення, у зв’язку з чим відбулися якісні 

зміни купівельного попиту – підвищився попит на «здорову їжу». Сільське 

господарство цих країн було готове задовольнити цей попит, оскільки в 

умовах перевиробництва фермери почали активно шукати нові ринки збуту 

продукції. 

Наступною важливою історичною віхою у виробництві органічної 

продукції було створення 1972 року у Версалі (Франція) Міжнародної 

федерації руху за органічне сільське господарство (IFOAM), яка нині 

об’єднує 750 організацій із 108 країн. Метою цієї організації стало 

визначення «ролі органічної агрокультури у виробництві, переробці, 

розподілі чи споживанні для підтримання і поліпшення здоров’я екосистем і 

живих істот від мікроорганізмів грунту до людини». 

Починаючи з 1990-х років, у багатьох країнах світу виникають ринки 

органічної продукції, які на сьогоднішній день перебувають у стані стрімкого 

росту. Каталізатором цього процесу стали різні екологічні катастрофи і 

скандали навколо харчових продуктів, а також зростання рівня свідомості 

споживачів. Високі темпи споживання, розширення асортименту, 

розповсюдження органічного агровиробництва в багатьох країнах дають 

змогу вважати органічну їжу пріоритетним напрямком у харчуванні людини. 

Єдиних для всіх країн загальносвітових регламентів, що регулюють 

правила вирощування органічної продукції, у світі ще немає. В основному всі 

країни що експортують сільськогосподарську продукцію, орієнтуються на 

регламенти Міжнародної федерації за органічне землеробство (IFOAM), 

регламенти Європейського Союзу, США, Японії та країн-імпортерів.   

ЄС і США – піонери в органічному русі, саме в цих державах сектор 

органічного землеробства придбав сучасні риси: законодавство, 

сертифікацію та стандартизацію. 

За даними Міжнародної федерації органічного сільськогосподарського 

руху (IFOAM) та Дослідного інституту органічного сільського господарства 



(FiBL) органічне сільське господарство активно розвивається у 162 країнах 

світу. Загальна площа сільськогосподарських угідь усіх країн світу із 

застосуванням системи ведення органічного сільського господарства складає 

станом на 2011 рік більше 37,2 млн. га (включаючи землі перехідного 

періоду), що становить 0,86% від загальної площі сільськогосподарських 

земель світу. 

Регіони з найбільшими площами органічних сільськогосподарських 

угідь розташовані в Океанії та у Європі (10,6 млн. га, 29%), Латинська 

Америка має 6,9 млн. га (18,4%), за нею слідують Азія (3,7 млн га, 10%), 

Північна Америка (2,8 млн. га, 7,5%) та Африка (1,1 млн. га, 3%). 

21% країн мають від 1 до 5% сертифікованих сільськогосподарських 

земель, 9% – від 5 до 10%. І лише десять досягли показників вище 10% 

(Фолклендські Острови, Ліхтенштейн, Австрія, Французька Гвіана, Швеція, 

Естонія, Самоа, Швейцарія, Чеська Республіка, Латвія). Решта країн (64%) 

мають менше 1% органічних сільськогосподарських земель. До цієї категорії 

відноситься і Україна. 

Впродовж 10 років у 27 країнах-членах ЄС загальна площа зросла 

більше, ніж вдвічі – з 4268 тис. га до 9016 тис. га. Практика Європейських 

країн засвідчує, що незважаючи на вищі затрати при виробництві органічної 

продукції, внаслідок зниження врожайності, ефективніше працюють саме 

малі і середні фермерські господарства. Найвищі показники частки 

органічного землеробства в Європі у країнах – Швеції та Естонії, найнижчі – 

у Росії й Україні. Найбільша кількість виробників органічної продукції 

зосереджена в Італії та Польщі. 

Порівнюючи основні показники розвитку сільського господарства 

України і Польщі, можемо узагальнити, що за наявності в Україні площі 

сільськогосподарських угідь 41557,6 тис. га тут виробляється практично 

стільки ж валової продукції як в Польщі на18870 га. Це говорить про низьку 

ефективність сільськогосподарського виробництва. Аналізуючи досвід 

Польщі у розвитку екологічного землеробства, можна зробити висновок, що 

цей напрямок аграрного виробництва підтримується державою. На 

державному рівні здійснюється багато заходів щодо стимулювання фермерів 

до розвитку органічного землеробства. Серед них основними є: 

–розробка і реалізація Програми «Eko-Polska», яка передбачає систему 

заходів і реалізується спільно міністерствами охорони навколишнього 

середовища, охорони здоров’я, сільського господарства та розвитку 

сільських районів, а також міністерством спорту і туризму; 

–розробка Плану дій щодо ведення екологічного 

сільськогосподарського виробництва; 

–прийняття Закону про екологічне сільське господарство, де прописано 

всі організаційні та методичні положення щодо ведення органічного 

землеробства. 

У США (як і в Канаді, Японії, Австралії та інших розвинених країнах) 

законодавство в галузі органічного сільського господарства в цілому 

ідентичне європейському. 



У багатьох країнах уже сформувався ринок органічної 

сільськогосподарської продукції і налагоджені економічні відносини між 

операторами ринку, що займаються виробництвом, переробкою, реалізацією 

органічної продукції, а також експортно-імпортними операціями. Практика 

Європейських країн засвідчує, що незважаючи на вищі затрати при 

виробництві органічної продукції, внаслідок зниження врожайності, 

ефективніше працюють саме малі і середні фермерські господарства з 

площею угідь 30-35 га. 

Найбільшим попитом органічні продукти користуються у країнах 

Північної Америки та Європи. Ці два регіони охоплюють більш, ніж 90% 

усіх продажів. Так ринок збуту органічної продукції у США – 29 млрд. дол., 

Німеччина – 9,2 млрд. дол., Франція – 5,2 млрд. дол. Провідні ринки 

органічної продукції розширяються приблизно на 10-20% щорічно. Світовий 

ринок органічної продукції у 2011 році оцінювався 62,9 млрд. дол., а середній 

темп його росту становить близько 10-15%. 

За споживанням органічних продуктів на душу населення світовим 

лідером є Швейцарія, на другому місці Данія, до неї наближається 

Люксембург. Висока мотивація визначає готовність частини споживачів 

платити додаткову премію (10-50% від звичайної ціни) за органічні продукти 

й попит на них у світі швидко зростає.  

Однією з важливих передумов розвитку органічного землеробства в 

Україні є розробка системної нормативно-правової бази регулювання 

розвитку органічного рослинництва й тваринництва, умов сертифікації 

продукції та визнання її як екологічно чистої, а також формування й 

обґрунтування комплексної стратегії розвитку органічного землеробства. Без 

системної підготовчої роботи окремі заходи не матимуть очікуваного ефекту. 

В пропонованому покажчику літератури підібрано статті з періодичних 

видань, монографії, навчальні видання, науково-популярна ,література, 

інтернет ресурси. В бібліотеці ЛНАУ є багато періодичних видань статті з 

яких ми пропонуємо : Землевпорядний вісник, Економіка АПК, Фінанси 

України, Екологічний вісник, Економіка України, Дім, сад, город, Вісник 

аграрної науки, Цукрові буряки, Пропозиція, Техніка АПК. Серед видань 

списку – наукові доробки вчених нашого університету : академіка НААНУ  

В. В. Снітинського, професора І. А. Шувара, к.с.-г.н. В. Бальковського,  

д.с.-г.н С. В. Бегея, М. С. Богіри та ін.  

 

 

 

 

Укладачі :  бібл. I категорії Бекало Г. В., зав.відділу Шафранська С.В., 

пров.бібл. Павлечко Л.М. 

Науковий консультант : професор, завідувач каф. генетики, селекції та 

захисту рослин Завірюха П. Д. 



1. Загальні питання 
 

1. Апанович Олена. За плугом Господь іде. Київ : 

АРС, 2013.80 с. 

«За плугом Господь іде» – одна з останніх робіт О. 

М.Апанович, у якій вона глибоко досліджує 

агрокультуру українського селянства й козацтва в 

контексті ідей наших видатних співвітчизників – Сергія 

Подолинського та Володимира Вернадського. Крім того, 

до збірки входять дві статті, написані О. М. Апанович у 

1992-1993 рр., в яких постають незнайомі факти з життя 

видатного українського вченого В. І. Вернадського, 

аналізується його концепція біосфери та ноосфери. 

Видання рекомендується Федерацією органічного руху України для 

студентів, науковців, викладачів, справжніх патріотів України, всіх тих, хто 

цікавиться питаннями сільського господарства, екології та історії. 

 

 

2. Біологічне різноманіття басейну Верхнього Дністра 

та проблеми його збереження Київ : Органік Прінт, 

2011. 

Посібник знайомить читача з рідкісними 

представниками рослинного і тваринного світів, які 

потребують особливої уваги з нашого боку і тими 

найбільшими проблемами, які існують у взаєминах 

людини і природи в басейні верхів'я Дністра. Тут 

розповідається про найцікавіші види рослин і тварин, що 

занесені до нового видання Червоної книги України. 

Посібник рекомендується Федерацією органічного руху України вчителям 

біології, учням загальноосвітніх шкіл, студентам, представникам НДО 

екологічного спрямування та всім, хто цікавиться проблемами збереження 

біорізноманіття. 

 

 

3. Гендер та органік. Київ : Органік Прінт, 2010. 8 с. 

У посібнику подано основні поняття гендерної 

політики та гендерної рівності у сільському 

господарстві, детально викладено питання гендерної 

проблематики в органічному агровиробництві. Книга 

допоможе активізувати та підвищити рівень 

поінформованості населення про гендерні питання в 

органічному сільському господарстві, надасть змогу 

отримати нові знання про специфіку органічного 

агровиробництва, особливо серед сільського населення. 



4. Кооперація та органік. Київ : Органік Прінт, 2014. 

80 с. 

Кооперація сільськогосподарських виробників 

органічної продукції може стати вагомим механізмом їх 

самоорганізації, механізмом захисту невеликих 

селянських, фермерських господарств від 

недобросовісних посередницьких структур та 

економічної залежності від них, механізмом реальної 

конкуренції з великими аграрними формуваннями та 

корпораціями. Даний посібник допоможе читачам 

осмислити необхідність об’єднання власних зусиль, 

напрацювань та досягнень задля ефективного розвитку органічного 

господарювання в Україні саме через призму кооперації. В нагоді для цього 

стане досвід відомих у світі кооперативів, які працюють за органічними 

принципами та стандартами. Посібник рекомендується фермерам, іншим 

виробникам та переробникам сільськогосподарської продукції, державним 

службовцям, науковцям та вченим, викладачам вищих і середніх навчальних 

закладів, студентам, аспірантам, споживачам, всім тим, хто прагне отримати 

пізнати не лише історію розвитку кооперації в Україні, але ознайомитись з 

найкращими сучасними іноземними практиками кооперативів, які успішно 

розвиваються, обравши для себе органічні пріоритети. 

 

5. Овсінський І. Є. Нова система землеробства. 

Львів : Піраміда, 2009 

У книзі представлений погляд автора на рослини як 

на самостійні істоти з власним пізнанням, волею. 

Розкриваються основні потреби та можливості рослин, 

забезпечення їх мікро- та макроелементами без внесення 

у грунт хімічно синтезованих добрив. Акцентується 

 увага на достатності поживних речовин в атмосфері та 

грунті. Овсінський аналізує та порівнює дослідження 

багатьох науковців щодо впливу різних факторів на 

розвиток та врожайність рослин, приводить приклади 

обробітку грунту і доказує ефективність саме поверхневої системи його 

обробітку. Книга вперше друкується українською мовою. Рекомендується 

Федерацією органічного руху України для розширення знань про 

взаємовідносини людини та Землі. 

 

6. Органическое агропроизводство. Київ : Органік 

Прінт 2007. 24 с 

У брошурі розкриваються основні вимоги до 

органічного виробництва в галузі сільського 

господарства, зокрема, в рослинництві та тваринництві. 

 



7. Подолинський С. А. Вибрані Твори Київ Поліграф- 

Сервіс 2008. 128 с. 

У цій збірці творів вміщено основні праці відомого 

українського еколога та економіста Сергія Андрійовича 

Подолинського. Зокрема у роботах "Праця людини і її 

відношення до розподілу енергії" та "Людська праця та 

єдність сили" він одним з перших в науковому світі 

порушив питання про енергетику життя, екологію, 

автотрофність людства тощо, які сьогодні є надзвичайно 

актуальними. Збірник рекомендується студентам, 

аспірантам, науковцям та вченим, викладачам вищих та середніх навчальних 

закладів, а також всім, хто цікавиться історією та шляхом розвитку 

органічного руху. 

 

8. Штайнер Рудольф. Курс лекций по сельскому 

хозяйству. Львів : Піраміда, 2009. 308 с. 

Третя книга з серії «Бібліотека журналу«ORGANIC 

UA». Великий філософ Рудольф Штайнер став адептом 

органічного господарства, у філософії якого сільське 

господарство відігравало важливу роль. У 1920-х роках 

він виступив з циклом лекцій, в яких говорив про 

залежність здоров'я тварин від здоров'я рослин, а 

добробут останніх пов'язував зі станом грунту. Саме ці 

лекції, що увійшли до видання, і закладають основу не 

тільки біодинамічного землеробства, а й взагалі 

відповідних вимог сучасності та майбутнього ставлення до навколишнього 

середовища. 

 

9. Андрушенко В. Світовий досвід переходу від традиційного до 

органічного агровиробництва та можливості його застосування в Україні. 

АгроСвіт. 2015. – № 7. C. 55–62. 

10. Анненков Б. С. Не мешай огороду лопатой и плугом! Путь к 

плодородию. Москва : РИПОЛ классик, 2009. 160 c. 

11. Гармашів В. В. Фомічова О. В. До питання органічного 

сільськогосподарського виробництва в Україні. Вісник аграрної науки. 2010. 

№ 7. С. 11−16. 

12. Екологічне сільське господарство як підтримка зрівноваженого 

розвитку : матеріали навчання для консультантів з питань сільського 

господарства. Польський екологічний клуб, 2006.  

13. Моргун Ф. Т. Господарі хлібних ланів. К. : Політвидав України, 1980. 

Львів,278 с. 

14. Моргун Ф. Т. Селянин. Світова Душа. Полтава : Полтавлітератор, 2001. 

312 с. 

15. Рижков О. Органічність органічного виробництва для України. 

Пропозиція. 2007. № 8. C. 76– 



16. Сайко В.Ф. Землеробство ХХІ століття: проблеми та шляхи вирішення 

Зб. наук. праць Ін-ту землеробства УААН. – 1999. 

17. Супутник агронома : довідник. Білецький Є. М. Бобро М. А., Булигін С. 

Ю.; за ред. С. Ю. Булигіна. Х. : ХНАУ, 2010. 256 с., дод. 

18. Ціхановська В., Ковальчук С. Економічне зростання аграрної сфери: 

вплив органічного сільського господарства. АгроСвіт. 2015. № 18. C. 10–16. 

19. Ясинська Н. Почніть себе любити : розповідь про популяризатора 

органічного землеробства, члена клубу «Земледар» Оксану Соколан. Жінка. 

2015. № 10. C. 8–9. 

20. Созінов О. О. Агросфера України у XXI столітті. Вісник НАНУ. 2001. 

№ 10. Інтер- нет-ресурс: http://www.visnyk-nanu.kiev.ua/2001-10/3.htm 

 

 

2. Органічне землеробство 

 
1. Овсінський І. Є. Нова система землеробства 

Львів : Піраміда, 2009 

В книзі представлений погляд автора на рослини 

як на самостійні істоти з власним пізнанням, волею. 

Розкриваються основні потреби та можливості рослин, 

забезпечення їх мікро- та макроелементами без внесення 

у грунт хімічно синтезованих добрив. Акцентується 

увага на достатності поживних речовин в атмосфері та 

грунті. Овсінський аналізує та порівнює дослідження 

багатьох науковців щодо впливу різних факторів на 

розвиток та врожайність рослин, приводить приклади 

обробітку грунту і доказує ефективність саме поверхневої системи його 

обробітку. Книга вперше друкується українською мовою. Рекомендується 

Федерацією органічного руху України для розширення знань про 

взаємовідносини людини та Землі. 

 

2. Шувар І. А., Роїк М. В., Іванишин В. В., 

Сендерецький В. М., Центило Л. В. Сидерація у 

технологіях сучасного землеробства: монографія / 

за ред.. І. А. Шувара.Івано-Франківськ : Симфонія 

форте, 2016.180 с. 

На основі результатів багаторічних наукових 

досліджень авторів у різних ґрунтово-кліматичних 

умовах, а також досвіду передових господарств в 

Україні та за її межами розкрито проблему 

ефективного функціонування високопродуктивних та 

екологічно стійких агросистем й агроландшафтів за 

умови повнішого використовування біоценотичної 

компоненти у природних процесах сучасного землеробства. Обґрунтовано 

http://www.visnyk-nanu.kiev.ua/2001-10/3.htm


значення зелених добрив (сидерації*) для збагачення ґрунту органічними 

речовинами за умов деградації ґрунтів і гострої нестачі органічних добрив 

тваринного походження, значення їх як біологічної основи енерго- і 

ресурсоощадних технологій вирощування продовольчих і технічних 

сільськогосподарських культу р, у садівництві і овочівництві. Особливої 

уваги надано процесам поліпшення та охороні родючості ґрунтів за 

допомогою деструкції соломи і рослинних решток препаратами виробництва 

ПП «Біоконверсія» сумісно із сидератами. 

 

3. Гудзь В. П., Шувар І. А, Юннк А. В Адаптивні 

системи землеробства : підручник / за ред. Гудзя В. 

П. К. : Центр учбової літератури. 2014. 336 с. 
У підручнику викладені наукові основи систем 

землеробства. Висвітлено сутність систем землеробства 

та їх історичний розвиток. Подано основні складові 

агрокліматичних та ґрунтових умов при впровадженні 

адаптивних систем землеробства. Подано агробіологічну 

оцінку сільськогосподарських культур, їх вимоги до 

умов вирощування та вплив на ґрунт в зв'язку з 

особливостями біології та агротехніки. Розкрито 

особливості формування адаптивних систем 

землеробства: перспектива енергоощадного обробітку ґрунту, застосування 

добрив, режим органічних речовин та регулювання біогенності ґрунтів, 

оптимізація захисту рослин, меліорація в системі землеробства, сформульовано 

принципи формування технологій вирощування культур, вимоги до технічних 

засобів та відповідність систем землеробства для природно-кліматичних зон 

України. 

 

4. Ущільнені посіви для сталих агроценозів в 

Україні : навч. посіб. / В. П. Гудзь, І. А. Шувар,  

В. В. Данік. – Вінниця, 2014. 256 с. 

У навчальному посібнику висвітлено основні 

положення формування врожаю в агрофітоценозах 

сільськогосподарських культур. Подано наукове 

обґрунтування ущільненого використання ріллі та 

управління агроекосистемами. Розкриті потенціал та 

особливості використання орних земель в ґрунтово-

кліматичних зонах Полісся, Лісостепу та Степу 

України. Розглянуті питання екологізації стосовно 

природно-екологічних зон держави. Теоретично і практично розглянута роль 

гумусу як інтегрального показника ефективного використання ріллі та його 

екологічного стану. 

Для викладачів, аспірантів, бакалаврів та магістрів агробіологічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів ІІ–ІV рівнів акредитації та 

спеціалістів відповідного профілю. 



5. Гудзь В. П., Примак І. Д. Адаптивні системи землеробства : навч. 

посіб. – К. : ЦУЛ., 2007. – 336 с. 
У підручнику викладені наукові основи систем землеробства. Надана 

агробіологічна оцінка сільськогосподарських культур, їх вимог до умов 

вирощування та вплив на грунт в зв’язку з особливостями біології та 

агротехніки. Для викладачів, магістрів, студентів агрономічних 

спеціальностей та працівників А 

6. Антонець С. С. Органічне землеробство: з досвіду ПП 

«Агроекологія» Шишацького району Полтавської області : практ. 

реком. / М-во аграрної політики України, Полтавська держ. аграрна 

акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2010.– 200 с. 
В книге изложены сведения по практическому почвоведению, 

необходимые для рационального землепользования в условиях современного 

частного хозяйства. Рассмотрены способы улучшения состояния почв, а 

также мероприятия по их экологической защите от деградационных 

изменений. Книга рассчитана для фермеров, садоводов, экологов 

7. Системы земледелия : учебник для вузов / под ред. 

А. Ф. Сафонова. М. : Колос, 2009. – 448 с. 

Изложены теоретические, методологические и технологические основы 

систем земледелия. Даны  агроэкономическое и агроэкологическое 

обоснования структуры посевных площадей, оценка системы севооборотов. 

Показана почвозащитная  ресурсосберегающая  направленность системы 

обработки почвы. Рассмотрена система обустройства природных кормовых 

угодий. Для студентов вузов, обучающихся  по агрономическим 

специальностям. 

8. Танчик С. П. No-till і не тільки. Сучасні системи землеробства. 

К. : Юнівест Медіа, 2009. 160 с. 

У даній роботі висвітлена сутність систем землеробства та їхній 

історичний розвиток, теоретичні і практичні основи систем землеробства, 

Їхні основні складові, зокрема, організація земельної території, системи 

сівозмін, механічного обробітку ґрунту, удобрення, захисту культур від 

бур’янів, шкідників і хвороб. Для спеціалістів сільського господарства, 

викладачів та аспірантів аграрних закладів освіти.  

9. Ступин Д. Ю. Загрязнение почв и новейшие технологии их 

восстановления : учеб. пособие. СПб. ; М.; Краснодар : Лань, 2009. 432 с. 
В книге рассмотрены физико- химические свойства почв, 

ответственные за их загрязнения в результате деятельности человека и 

механизмы загрязнения грунтовых вод. Изложены основы современных 

биологических, физико- химических и термических методов восстановления 

почв и грунтовых вод. Книга будет полена студентам биолого-почвенных и 

экологических специальностей  аграрних университетов. 

10. Богіра М. С. Землекористування в ринкових умовах: еколого-

економічний аспект : монографія. Львів : Новий Світ-2000, 2010. 228 с. 

В монографії розкрито еколого-економічні основи раціонального 

використання земель  в ринкових умовах, особливості формування структури 



оптимального землекористування і землеволодіння сільських територій. 

Для широкого кола фахівців-землевпорядників, державних службовців, 

представників управленских органів, виконавчих органів влади і місцевого 

самоврядування. 

11. Шикула М. К., Гнатенко О. Ф., Петренко Л. Р., М. В. Капштик. 

Охорона грунтів : підручник. 2-ге вид., виправ. К. :Знання, 2004. 398с. 
Це один із найповніших навчальних посібників з охорони грунтів, у 

якому на сучасній концептуальній основі розглянуто основні причини й 

умови прояву руйнівних процесів у грунтах України. Спираючись на 

найновіші досягненя  вітчизняних і зарубіжних вчених, висвітлено сучасні 

методи прогнозування процесів ерозії і деградації грунтів, а також методи 

попередження їх і  боротьби з ними. Наведено ґрунтозахисні технології 

вирощування сільськогосподарських культур. Посібник носить системний 

характер і повністю відповідає програмі підготовки фахівців за 

спеціальністю «Агрохімія і ґрунтознавство». Розраховано на студентів 

аграрних закладів освіти  III-IV рівнів акредитації, аспірантів факультетів 

агрохімії і ґрунтознавства, екології землеустрою, плодоовочівництва. Книга 

буде корисною також науковцям,  спеціалістам -практикам, котрих цікавлять 

проблеми охорони грунтів від різноманітних забруднень та руйнування. 

 

12. Агроекологія : навч. посіб. / О. Ф. Смаглій та ін. Київ : Вища освіта, 

2006. 671 с. 

13. Дзигора І. Складові органічного землеробства. Дім, сад, город. 2011. 

№ 10. C. 28. 

14. Донцов С. О. Складові органічного землеробства. Дім, сад, город. 

2011. № 10. С. 28–29. 

15. Землеробство в гармонії з природою: поради від Клубу органічного 

землеробства. Огородник. 2013. № 5. C. 72. 

16. Зубець М. Розвиток і наукове забезпечення органічного землеробства 

в європейських країнах / М. Зубець, В. В. Медведєв, С. А. Балюк. Вісник 

аграрної науки. 2010. № 10. C. 5–8. 

17. Иванцов Д. Наше благополучие зависит от земли: Органическое 

земледелие. Огородник. 2007. № 3. C. 41–42. 

18. Кiщук С., Громитко В., Яворiв В. Розвиток органiчного землеробства 

в Українi та свiтi. Технiка i технологiї АПК. 2013. № 8. С.33−34. 

19. Калинина И. Живая земля. Секреты органического земледелия. СПб. : 

Вектор, 2009. 122 c. 

20. Капштик М. В. Преимущества органического производства с научной 

точки зрения. Хранение и переработка зерна. 2010. № 4. С. 20−24. 

21. Карпук С. Весенние хлопоты: Органическое земледелие. Огородник. 

2007. № 4. C. 41–42. 

22. Кисленко О. Органічне землеробство. Що це таке? Дім, сад, город. 

2010. № 12. C. 36–38. 

23. Кучер Г. М.. Артюх М. М., Hiкiльча Е. В. Hовi елементи органiчного 

землеробства у виноградарствi Виноград. Вино. 2013. № 1–2. С. 48−51. 



24. Кучер Г. М.. Артюх М. М., Hiкiльча Е. В. Hовi елементи органiчного 

землеробства у виноградарствi Виноград. Вино. 2013. № 1–2. С. 48−51. 

25. Органічне землеробство в чистому довкіллі / Всеукр. еколог. ліга; гол. 

ред. Т. В. Тимочко, О. М. Байрак. К.: Центр екол. освіти та інформації, 2011. 

24 c. 

26. Панасюк С. С. Основи органiчного землеробства – сучасний науковий 

погляд. Сучаснi аграр. технологiї. 2013. № 7. С. 26−31. 

27. Поради від клубу органічного землеробства. Огородник. 2013. № 4. C. 

59. 

28. Пригаровский Е. Результативное органическое земледелие. Шаг за 

шагом / Е. Пригаровский. – [б. м.]: [б. и.], [2013]. 52 c. 

29. Примак І. Д., Лотоненко І. Д., Майко Ю. П. Наукові основи 

землеробства. К. : КВІЦ, 2008. 192 с. 

30. Пясковский С. Возвращаясь к сохе: Органическое земледелие. 

Огородник. 2007. № 9. C. 29–30. 

31. Скальський В. Органічне землеробство: проблеми та перспективи. 

Економіка АПК. 2010. № 4. C. 48–53. 

32. Танчик С. Розвиток органічного землеробства в Україні. Вісник 

аграрної науки. 2009. № 1. C. 11–15 

33. Терентьев Д. Следуя законам природы: Органическое земледелие. 

Огородник. 2007. № 10. C. 29–30. 

34. Ткачук В. Основні засади органічного землеробства. Насінництво. 

2011. № 12. C. 11–12. 

35. Антонець А. С., Писаренко В. В., Лукяненко Т. В. Формування ринку 

екологічно безпечної продукції при органічному землеробстві. Економіка 

АПК. 2010. № 12. С. 75−79. 

36. Цандур М. Зайняті пари як базовий елемент органічного 

землеробства. Вісник аграрної науки. 2014. № 9. C. 5–9. 

37. Чайка Т. Агротехнологічні заходи органічного землеробства. Дім, сад, 

город. 2014. № 7. C. 26. 

38. Чайка Т. Особливості живлення рослин в органічному землеробстві. 

Дім, сад, город. – 2015. – № 1. – C. 10. 

39. Шевченко О. Перспективи розвитку органічного землеробства в 

Україні на прикладі Київської області. Економіка АПК. 2016. № 1. C. 33–38. 

40. Якубів В. Розвиток органічного землеробства в Україні: екологічний 

та соціоекономічний ефекти. Економіка АПК. 2013. № 11. C. 27–32. 

41. Антонюк М. Органічне землеробство: хобі, яке вирішує соціальні 

проблеми [Електронний ресурс] / Версії : сайт. Режим доступу: 

http://versii.cv.ua/avtori/marianna-antonyuk/organichne-zemlerobstvo-hobi-yake-

virishuye-sotsialni-problemi/32601.html 

42. Камінський В. Органічне землеробство – шлях до продовольчої 

безпеки. Віче : сайт. Режим доступу: http://www.viche.info/journal/4161/. 

43. Карпенко В. Органічне землеробство – здорове майбутнє України 

[Електронний ресурс] Здолбунів CITY : сайт. Режим доступу: 

http://zdolbunivcity.net/orhanichne-zemlerobstvo-zdorove-majbutnje-ukrajiny/. 

http://versii.cv.ua/avtori/marianna-antonyuk/organichne-zemlerobstvo-hobi-yake-virishuye-sotsialni-problemi/32601.html
http://versii.cv.ua/avtori/marianna-antonyuk/organichne-zemlerobstvo-hobi-yake-virishuye-sotsialni-problemi/32601.html
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http://zdolbunivcity.net/orhanichne-zemlerobstvo-zdorove-majbutnje-ukrajiny/


44. Органічне землеробство на дачі [Електронний ресурс]. Навчально-

методичний кабінет : сайт. Режим доступу: http://ped-

kopilka.com.ua/raznoe/sad-i-ogorod/organicheskoe-zemledelie-na-dache.html. 

45. Слива Ю. Як перейти на органічне землеробство? [Електронний 

ресурс]. Агробізнес сьогодні : сайт. Режим доступу: http://www.agro-

business.com.ua/ideii-i-trendy/5221-iak-pereity-na-organichne-zemlerobstvo.html 
46. Тевосов Є. Біотомати та органічне землеробство [Електронний ресурс] 

Бабусин сад : сайт. Режим доступу: 

http://babushkinsad.kiev.ua/2015/12/22/2532.html. 

47. Що таке органічне землеробство? [Електронний ресурс]. Умный 

дачник : сайт. Режим доступу: http://www.dachnik.org.ua/organichne-

zemlerobstvo.html 
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3.Біодинамічне землеробство 
 

1. Герберт Копф. Биодинамическая ферма. Львів : 

АРС, 2017. 272 с. 

Книга написана з метою надати короткий 

фактичний і, в деякій мірі, концептуальний опис 

біодинамічного методу, основні принципи якого були 

сформульовані Рудольфом Штайнером. 

Біодинамічні ферми створюються за подобою організму, 

включаючи добре пристосовані до місцевих умов і 

збалансовані поєднання рослинного й тваринного світів. 

Ферма наближується до своєї природності, коли вона 

представляє собою свого роду індивідуальну, замкнуту в самій собі 

цілісність, самодостатню індивідуальність. Автор призиває прагнути до 

цього ідеалу. Книга Г.Копфа – достойна поваги праця, в якій він намагався 

детально описати біодинамічну ферму як збалансовану самодостатню 

систему, в якій структура і управління дозволяють передбачати і швидко 

реагувати на виникаючі проблеми, а її характерною особливістю є 

використання активних речовин в гомеопатичних дозах. Де на першому місці 

стоїть не продуктивність, а правильний догляд, здоров’я та завершеність, не 

експлуатація ресурсів, а охорона середовища і довготермінова стабільність, 

не прибуток і конкурентоздатність, а справедливість і кооперація, не 

спеціалізація і жорсткі формули, а різноманітність, гнучкість і еволюція. 

2. Подолінський Алекс. Біодинаміка - шлях до 

ефективного землеробства. Київ:Софія-А, 2006.48 с. 

Перша книга з серії "Класика біодинаміки". Алекс 

Подолінський (онук відомого українського вченого С.А. 

Подолинського) – один з найбільш знаних у світі 

теоретиків та практиків біодинаміки. В книзі в легкій та 

доступній формі подано основні принципи біодинаміки. 

Рекомендується садівникам та городникам, фермерам, 

студентам та вченим, всім тим, хто бажає розширити свої 

знання про взаємовідносини людини та Землі. 

 

3. Подолінський Алекс. Біодинаміка - землеробство 

майбутнього. Київ:Софія-А, 2006. 64 с. 

Друга книга з серії "Класика біодинаміки" 

торкається проблеми збереження навколишнього 

середовища, зменшення забруднення Землі пестицидами 

та іншими отрутохімікатами, забезпечення себе та своїх 

рідних і близьких якісним харчуванням. В даній книзі 

автор на конкретних прикладах роз'яснює дію 

біодинамічних препаратів, показуючи ефективність їх 

впливу на грунти та розвиток здорових рослин. 



4. Подолинський С. А. Вибрані Твори Київ Поліграф- 

Сервіс 2008. 128 с. 

У цій збірці творів вміщено основні праці відомого 

українського еколога та економіста Сергія Андрійовича 

Подолинського. Зокрема у роботах "Праця людини і її 

відношення до розподілу енергії" та "Людська праця та 

єдність сили" він одним з перших в науковому світі 

порушив питання про енергетику життя, екологію, 

автотрофність людства тощо, які сьогодні є надзвичайно 

актуальними. Збірник рекомендується студентам, 

аспірантам, науковцям та вченим, викладачам вищих та середніх навчальних 

закладів, а також всім, хто цікавиться історією та шляхом розвитку 

органічного руху. 

 

5. Подолинский Алекс. Биодинамическое земледелие. 

вступительные лекции. Львів Піраміда, 2009. 244 с. 

Книга перша з серії "Бібліотека журналу 

ORGANIC UA". Ім'я Алекса Подолинського для десятків 

тисяч людей в усьому світі є своєрідним символом, 

яскравим прикладом практичного ведення 

біодинамічного сільського господарства. Адже саме ця 

людина, продовжуючи  естафету свого діда Сергія 

Подолинського – видатного українського еколога, а 

також Рудольфа Штайнера, Ліл Коліско, Еренфріда 

Пфайффера, на практиці продемонстрував ефективність і всебічну корисність 

біодинаміки. 

 

6. Подолінський Алекс Жива культура землеробства. 

Живе знання Київ:Софія-А, 2008. 96 с 

Третя та четверта книги з серії "Класика 

біодинаміки". В даній книзі розкриваються основні 

принципи біодинаміки, а також практичні аспекти 

приготування біодинамічних препаратів, особливості їх 

застосування, зокрема, важливість правильного 

розмішування та внесення бактеріальних препаратів для 

забезпечення ефективності їх дії. 
 

 
7. Юлушев И. Г. Почвенно-агрохимические основы адаптивно-

ландшафтной организации систем земледелия ВКЗП : учеб. пособие для 

вузов. М.; Киров : Академический проект, 2005.– 368 с. 
За последние 150 лет агрономическая наука достаточно полно изучила 

почвенный покров земледельческих провинций, характер и направления 

действия удобрений на свойства почвы, на количество и качество урожая, на 



экологическую ситуацию агроландшафтов. В настоящей книге акцент сделан 

на обоснование агрогруппировки почв с учетом их строения и свойств и на 

основные принципы работы с удобрениями на них. Книга предназначена для 

дальновидных представителей аграрного бизнеса, любознательных 

студентов, аспирантов. 

 

8. Гудзь В. П. Адаптивні системи землеробства : підручник. Київ : Центр 

учбової л-ри, 2014. 336 c. 

9. Платоненко І. В., Литвинюк Р. С. Сівозміни : навч. посіб. / ХНАУ ім. В. 

В. Докучаєва. Х., 2006. 262 с. 

10. Подолинский А. Биодинамическое земледелие. Вступительные лекции. 

Т. 1. Львів : Піраміда, 2009. 244 c. 

11. Фермерське землеробство (в таблицях) : навч. посіб. / за ред. І.Д. 

Примака ; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. Біла Церква, 2006. 360 с. 

12. Біодинаміка: органічне землеробство [Електронний ресурс]. Сучасні 

природ. технології збалансованого землеробства для відновлення родючості 

грунтів, здорового харчування та чистого довкілля. 2016. Режим доступу: 

http://biodinamika.com.ua/organic/orhanichne-zemlerobstvo/ 

 

 

4. Біологічне землеробство 

 
1. Биологическая система земледелия / С. Н. Воропаев и др.; под ред. 

В. Д. Ермохина. – М. : Колос, 2009.– 192 с. 

 В монографии дается понятие биологического земледелия и его 

значения в сельскохозяйственном производстве. Освещены приемы освоения 

методов биологизации земледелия в современных хозяйственных условиях. 

Монография предназначена для специалистов агрономического профиля, 

руководителей сельскохозяйственных предприятий и научных работников. 

2. Бомба М. Біологічне землеробство: стан і перспективи розвитку. 

Екологічний вісник. 2008. № 1. C. 5–9. 

3. Бублик Б. А. Гридчин В. Т. Умный огород круглый год. Тыща уловок 

огородника. Ростов на Дону : РИПОЛ классик, 2013. 256 c. 

http://biodinamika.com.ua/organic/orhanichne-zemlerobstvo/


5. Екологічне землеробство 
 

1. Снітинський В. В., Антоняк Г. Л., 

Хірівський П. Р. Екотоксикологія : навч. 

посіб. Херсон : Олді-плюс, 2011. 330 с. 

У навчальному посібнику подані основи 

екотоксикології, її понятійний апараи і загальні 

підходи, поняття токсикокінетики й 

токсикодинаміки екотоксикантів,. Докладно 

висвітлені біогенні токсини, їхнє значення для 

живих організмів і функціональна роль у 

підтриманні стабільності природних екосистем, а 

також потреба збереження біорізноманіття. 

Навчальний посібник підготовлений для екологів, 

Він буде корисним аспірантам, науковцям і 

фахівцям сфери моніторингу т а керування 

екологічною якістю довкілля. 

 

2. Шувар І. А., Снітинський В. В., 

Бальковський В. В. Екологічні основи 

збалансованого природокористування : 

навч. посіб. Львів-Чернівці: Книги ХХI, 

2011. 760 с. 
У підручнику розкрито наукові основи 

екологічно збалансованого використання 

природних ресурсів на локальному і 

регіональному рівнях в Україні порівняно з 

країнами Європи та світу. Широко висвітлено 

природні умови кліматичних зон України, 

проблемні аспекти охорони і поліпшення 

родючості грунтів, процесів біологізації 

землеробства. 

Для наукових працівників, аспірантів, студентів, 

які вивчають екологію природного середовища. 

 

3. Зайдельман Ф. Р. Фермеру и садоводу о почвах, их экологии и 

повышении плодородия. 4 изд., испр. и доп. – М. : URSS;, 2011].– 274 с. 

В книге изложены сведения по практическому почвоведению, 

необходимые для рационального землепользования в условиях современного 

частного хозяйства. Рассмотрены способы улучшения состояния почв, а 

также мероприятия по их экологической защите от деградационных 

изменений. Книга рассчитана для фермеров, садоводов, экологов. 
 



4. Сільськогосподарська екологія/за заг. ред. : В. О. Головка, А. З. 

Злотіна, В. Л. Мєшкова ; М-во аграрної політики України [та ін.].– 

Х.:Еспада, 2009.– 624 с.– Бібліогр.: с. 606-616.– 108 грн. 
Розглянуто всі основні проблеми сільськогосподарської екології. 

Особливу увагу приділено вирішенню екологічних проблем рослинництва і 

тваринництва шляхам подолання екологічної кризи в галузі сільського 

господарства. Посібник розрахований на студентів агрономічних, 

зооветеринарних, біологічних навчальних закладів, практичних екологів, 

викладачів ВНЗ. 
 

5. Писаренко В. М., Писаренко В. П. Говоров С. В. Агроекологія 

Полтава, 2008. 256 с. 
Висвітлено головні напрями розвитку аграрної екології, її завдання, 

методи функціонування, вплив забруднення повітря і води на людей, тварин 

та сільськогосподарські культури. Розглянуто заходи щодо збереження 

ґрунтового покриву, екологічно обґрунтованого підходу до хімізації 

сільськогосподарського виробництва, утилізації відходів тваринництва, 

зменшення шкідливої дії іонізуючого випромінювання. Для підготовки 

фахівців в аграрних вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. 

Може бути використано фахівцями господарств різних форм власності, 

слухачами інститутів післядипломної освіти. 
 

6. Добряк Д. С. Класифікація сільськогосподарських земель як наукова 

передумова їх екологобезпечного використання. 2-ге вид., доп. К. : 

Урожай, 2009. 464 с. 
Обґрунтовано теоретико-методологічні засади напрямів використання 

орних земель України на основі класифікації їх за придатністю для 

вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням конкретних 

особливостей природно-екологічних умов середовища. Розраховано на 

вчених і спеціалістів сільськогосподарського виробництва. 



6.Органічне рослинництво 
 
1. Панасюк С. С. Основи органiчного землеробства – сучасний науковий 

погляд. Сучаснi аграр. технологiї. 2013. № 7. С. 26−31. 

2. Пригаровский Е. Органическое виноградарство 2. Путешествие по 

винограднику. [б. м.]: [б. и.], [2013]. 52 c. 

3. Роїк М. Біологізація технологічних процесів на виробництві цукрових 

буряків. Цукрові буряки. 2007. № 10. С. 2–4. 

4. Стельмащук І. Ефективність оптимізації розміщення посівів на 

ділянках різної родючості в органічному виробництві. Економіка АПК. 2013. 

№ 6. C. 107–114. 

5. Чайка Т. Корисні поради для біофермера-початківця. Дім, сад, город. 

2014. № 10. C. 22, 23. 

6. Шестопал Г. С. Основи органічного виробництва ягідної продукції. 

Львів: [б. в.], 2013. 111 c. 

7. Шпак Г. Система забезпечення органічного виробництва. Екологічний 

вісник. 2012. № 3. C. 26–27. 

 

7. Екологія і органічне сільське господарство 
 

1. Зайдельман Ф. Р. Фермеру и садоводу о почвах, их экологии и 

повышении плодородия. 4 изд., испр. и доп. – М. : URSS;, 2011].– 274 с. 

В книге изложены сведения по практическому почвоведению, 

необходимые для рационального землепользования в условиях современного 

частного хозяйства. Рассмотрены способы улучшения состояния почв, а 

также мероприятия по их экологической защите от деградационных 
2. Сільськогосподарська екологія/за заг. ред. : В. О. Головка, А. З. 

Злотіна, В. Л. Мєшкова ; М-во аграрної політики України [та ін.].– 

Х.:Еспада, 2009.– 624 с.– Бібліогр.: с. 606-616.– 108 грн. 

Розглянуто всі основні проблеми сільськогосподарської екології. 

Особливу увагу приділено вирішенню екологічних проблем рослинництва і 

тваринництва шляхам подолання екологічної кризи в галузі сільського 

господарства. Посібник розрахований на студентів агрономічних, 

зооветеринарних, біологічних навчальних закладів, практичних екологів, 

викладачів ВНЗ. 

3. Писаренко В. М., Писаренко В. П. Говоров С. В. Агроекологія 

Полтава, 2008. 256 с. 
Висвітлено головні напрями розвитку аграрної екології, її завдання, 

методи функціонування, вплив забруднення повітря і води на людей, тварин 

та сільськогосподарські культури. Розглянуто заходи щодо збереження 

ґрунтового покриву, екологічно обґрунтованого підходу до хімізації 

сільськогосподарського виробництва, утилізації відходів тваринництва, 

зменшення шкідливої дії іонізуючого випромінювання. Для підготовки 



фахівців в аграрних вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. 

Може бути використано фахівцями господарств різних форм власності, 

слухачами інститутів післядипломної освіти. 

4. Агроекологія : навч. посіб. / О. Ф. Смаглій та ін. Київ : Вища освіта, 

2006. 671 с. 

5. Шлапак В. О. Про вирощування екологічно чистої овочевої продукції в 

України. Сучасні тенденції виробництва та маркетингу органічної продукції : 

матеріали наук.-практ. семінару, 31 берез. 2004 р. Львів. С. 30–33. 8. Organic 

Agriculture and Food Security. 

 

8. Удобрення рослин при веденні органічного 

землеробства 
 

1. Ремер Николаус. Органические удобрения. Львів : 

Піраміда, 2009. 160 с. 

В цій книзі Н.Ремер досліджує такі фундаментальні 

питання, як гумус у грунті, кремнезем і гомеопатичний 

кремнезем, органічні добрива як засіб підвищення 

потенційної родючості грунту, методи виготовлення 

допоміжних компостних препаратів тощо.  

Автор в своїй роботі знайомить з накопленим 

досвідом обробки компосту та добрив у відповідності з 

рекомендаціями, що були представлені в Кобервітці в 

1924 році. За словами Ремера, турбота про органічні 

добрива і компост служить покращенню здоров'я та родючості грунту. 

Здоров'я та сила замкнутого селянського господарства з його тваринами та 

рослинами – найкращий показник якості продуктів, що ним виробляються! 

Книга рекомендується садоводам, фермерам, агрономам, студентам і вченим, 

керівникам сільськогосподарських підприємств та інших закладів, а також 

всім тим, хто намагається краще пізнати навколишній світ, відчути гармонію 

з царством природи та виростити безпечну, здорову й поживну продукцію 

для себе та своїх рідних і близьких! 

 

2. Без «химии» : экологически чистая продукция овощей. Огородник. 

2009. № 4. C. 14. 

3. Вощишина В. И сразу все заладилось : о применении в органическом 

земледелии Rost-концентрата (комплексного жидкого органоминерального 

удобрения на основе гумата калия). Огородник. 2010. № 4. C. 20. 

4. Гейнрих Р. Практическое применение навоза и искусственных 

удобрений / пер. с разреш. авт. с 3-го нем. изд. (1896 г.) Л.Ф. Альтгаузен. – 

М. : типо-литогр. Т-ва Кушнерев и К°, 1897. 150 с. 

5. Глухов М. М. Зеленое удобрение или сидерация. Значение и 

применение этого способа в сельском хозяйстве : попул. Руководство. СПб. : 

изд. А.Ф. Девриена, 1909. X, 192 с. 



6. Жирмунская Н. М. Огород без химии. СПб. : ДИЛЯ, 2008. 352 c. 

7. Как повысить плодородие почвы с помощью калифорнийских червей / 

авт.-сост. С. В. Кулиш. М. : АСТ; Донецк : Сталкер, 2005. – 47 c. 

8. Кашкаров А. П. Отходы – в доходы. Правила и проекты безубыточного 

хозяйствования. М. : ДМК Пресс, 2012. 152 c. 

9. Кизима Г. А. Все секреты плодородия на вашем участке. Природное 

органическое земледелие. СПб. : Вектор, 2011. 160 c. 

10. Кислова Н. М. Полезные свойства сорняков. М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2010. 288 c. 

11. Колісник С. Вплив позакореневого підживлення органічним 

мікродобривом на насіннєву продуктивність стоколосу безостого. Вісник 

аграрної науки. 2014. № 9. C. 10–14. 

12. Кризська М. Агроекологічна роль сидерації як агрозахід комплексної 

дії. Вісник аграрної науки. 2014. № 10. C. 72–75. 

13. Курдюмов Н. И. Как удобрять грядку растениями. Ростов на Дону, М. : 

РИПОЛ классик, 2013. 32 c. 

14. Ласло О. Побутові відходи – джерело біогумусу в органічному 

землеробстві : біологічна утилізація відходів. Дім,сад, город. 2015. № 5. C. 

28–29. 

15. Лінник М. К. Сенчук М. М. Технології і технічні засоби виробництва та 

використання органічних добрив : монографія / за ред. В. В. Адамчука; 

НААН України, ННЦ «Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва». Ніжин 

: вид. ПП Лисенко М. М., 2012. 248 с. 

16. Малиновский Г. Всем на удивленье : применение «ROST-концентрата» 

как удобрения органического происхождения. 2013. № 5. C. 195. 

17. Мульчування шишками. Жінка. 2015. № 2. C. 28. 

18. Оксенов А. Что и когда сажать, поливать, защищать и удобрять. 

Донецк : ООО «ПКФ «БАО»», 2013. 224 c. 

19. Пастух О. Сапропелізація як ефективний фактор органічного 

землеробства. Економіка АПК. 2012. № 6. С. 13–18. 

20. Пастух О. М. Капась О. М. Сапропелізація як ефективний фактор 

органічного землеробства. Економіка АПК. 2011. № 2. С. 23−26. 

21. Переднев В. П., Стельмашок Е. А. Огород без химии. Мн. : Ураджай, 

1996. 367 с. 

22. Перспективи застосування сидеральних парів в Лісостеп України / за 

ред. В. В. Кириченка, В. М. Костромітіна ; УААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. 

Юр’єва. Х., 2007. 66 с. 

23. Плутенко Г. Вермикультура відроджується. Дім, сад, город. 2010. № 5. 

C. 6–8. 

24. Полезная книга огородника. Все об удобрениях и борьбе с вредителями 

/ сост. Ю. Д. Бойчук. Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2013. 128 c. 

25. Сидеральні культури : практ. рек. / за ред. В. М. Писаренка. Полтава : 

Сімон, 2011. 52 с. 

26. Слєпцов Ю. Як одержати біогумус? Дім, сад, город. 2013. № 6. C. 10. 



27. Фогед Х., Шикула М., Фогед Х. Гній – це велика цінність. [Б.м.], 2002. 

29 с. 

28. Цвей Я. Вапнування в різних ланках сівозміни і його вплив на 

продуктивність сільськогосподарських культур. Цукрові буряки. 2013. № 4. 

C. 15–17. 

29. Цигічко Г. Ефективність застосування біодобрив як стимулювального 

фактора розвитку сільськогосподарських культур на початку онтогенезу. 

Вісник аграрної науки. 2015. № 3. C. 12–16. 

 

9. Захист рослин у системі органічного сільського 

господарства 

 
1. Агротехнический метод защиты растений : учеб. пособие / В. А. 

Чулкина и др.; под ред. А. Н. Каштанова. Москва : ИВЦ «МАРКЕТИНГ»; 

Новосибирск : «ЮКЗА», 2000. 336 с. 
2. Біологічне різноманіття екосистем і сучасна стратегія захисту рослин : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. до 90-річчя з дня народження Б. Н. 

Літвінова, 29–30 верес. 2011 р. / ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Х., 2011. 126 с. 

3. Захист рослин у XXI столітті : проблеми та перспективи розвитку : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю з дня заснування 

ф-ту захисту рослин ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 14 верес. 2012 р. Х., 2012. 104 

с. 

4. Звонарев Н. М. Защита огорода и сада без химии и яда. М. : 

Центрполиграф, 2010. 123 c. 

5. Курдюмов Н. И. Мир вместо защиты. Практика природного 

земледелия. Ростов на Дону, М. : РИПОЛ классик, 2010. 416 c. 

6. Оксенов А. Что и когда сажать, поливать, защищать и удобрять. 

Донецк : ООО «ПКФ «БАО»», 2013. 224 c. 

7. Полезная книга огородника. Все об удобрениях и борьбе с вредителями 

/ сост. Ю. Д. Бойчук. Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2013. 128 c. 

8. Серикова Г. А. Защита сада и города от вредителей и болезней. М.: 

Эксмо, 2013. 192 c. 

9. Шумахер О. В., Петросян О. А. Борьба с сорняками. М. : Вече, 2006. 

176 c. 

10. Щукин В. Биометод против вредителей. Огородник. 2011. №. 6. С. 18–

19. 



10. Органічні продукти харчування і здоров’я 

людей 
 
1. Бомба М. Біологічне землеробство: стан і перспективи розвитку. 

Екологічний вісник. 2008. № 1. C. 5–9. 

 

11. Охорона грунтів і земель : еколого біологічні 

аспекти при веденні органічного землеробства 
 

1.  Дощові черв'яки : наукові аспекти вирощування 

і практичне застосування / І. П. Мельник, Н. М. 

Колісник, І. А. Шувар, В. М. Сендецький, І. М. 

Тітов. Івано-Франківськ, 2015. 444 с. 

Книга є найбільш повним теоретичним і 

практичним посібником з вермикультури і написана з 

урахуванням найновіших досягнень науки і практики в 

цій галузі. Означено результати багаторічних 

досліджень авторів і інших українських та іноземних 

вчених, досвід передових агропідприємств. 

Присвячена отриманню високих й сталих врожаїв сільськогосподарських 

культур, високої якісної сільськогосподарської продукції та охороні 

навколишнього природного середовища. 
 

2. Кривов В.М. Екологічно безпечне землекористування лісостепу 

України. Проблема охорони ґрунтів, 2-ге вид., доп. – К. : Урожай, 2008. 

– 304 с. 
Висвітлено аспекти охорони ґрунтів як основи екологічно безпечного 

землекористування в Лісостепу України. Розглянуто теоретичні основи 

оптимізації сільськогосподарського землекористування  та питання 

організації території й охорони ґрунтів. Дано оцінку існуючого стану 

використання земельних ресурсів у Лісостепу України і визначено напрями 

грунтово-екологічної організації території новостворених агроформувань. 

Визначено шляхи вдосконалення використання та охорони земель у 

регіональній системі землекористування.   Для наукових працівників, 

аспірантів, магістрів, студентів землевпорядних, агрохімічних, ґрунтознавчих 

факультетів вищих навчальних закладів, фахівців землевпорядних та інших 

управлінських органів, виконавчих органів і місцевого самоврядування. 

3. Панас Р. М. Раціональне використання та охорона земель : навч. 

посіб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». 

Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 352 с. 

Охарактеризовано сучасний стан використання та охорони земель 

України, їх склад і цільове призначення. Накреслено конкретні заходи щодо 

раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського 



призначення, еродових і меліорованих земель, земель природно-заповідного 

фонду, водного і лісового фонду. Для фахівців державних землевпорядних 

органів, аспірантів і викладачів землевпорядного профілю. 

4. Грабак Н. Х., Топіха І. Н., Шевель І. В. Основи ведення сільського 

господарства та охорона земель : навч. посіб. К. : Професіонал, 2006. – 

496 с. 
У навчальному посібнику викладені теоретичні основи та практичні 

аспекти ведення основних галузей агропромислового виробництва-

рослинництва та тваринництва. Значна увага приділена сучасному 

трактуванню основних положень землеробства: диференціальному з 

елементами мінімізації обробітку грунту; збалансованому застосуванню 

органічних і мінеральних добрив; інтегрованому захисту рослин від бур`янів, 

шкідників та хвороб. Розглянуті такі актуальні питання, як організація 

агроландшафтів та особливості господарювання в них, альтернативні методи 

ведення землеробства з обмеженим використанням агрохімікатів або повним 

їх вилученням; основи точного землеробства. Подається історія розвитку, 

сучасний стан, структура, класифікація порід сільськогосподарських тварин, 

їх продуктивність, основи племінної справи, годівлі та утримання, 

характеристика галузей тваринництва. Дається характеристика сучасних 

форм організації агропромислового виробництва, викладені основи 

агропромислової інтеграції, ринкової економіки, маркетингу та управління у 

виробничих підприємницьких формуваннях. 

5. Ступин Д. Ю. Загрязнение почв и новейшие технологии их 

восстановления : учеб. пособие. СПб. ; М.; Краснодар : Лань, 2009. 432 с. 
В книге рассмотрены физико- химические свойства почв, 

ответственные за их загрязнения в результате деятельности человека и 

механизмы загрязнения грунтовых вод. Изложены основы современных 

биологических, физико- химических и термических методов восстановления 

почв и грунтовых вод. Книга будет полена студентам биолого-почвенных и 

экологических специальностей  аграрних университетов. 

6. Богіра М. С. Землекористування в ринкових умовах: еколого-

економічний аспект : монографія. Львів : Новий Світ-2000, 2010. 228 с. 

В монографії розкрито еколого-економічні основи раціонального 

використання земель  в ринкових умовах, особливості формування структури 

оптимального землекористування і землеволодіння сільських територій. 
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