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Питання безпеки та якості харчових 

продуктів є актуальною проблемою в багатьох 
країнах світу. У сучасних умовах якість (і в 
тому числі екологічна безпечність) продукції, 
виробленої аграрним сектором, стає одним з 
основних факторів його внутрішньої та 
зовнішньої конкурентоспроможності. У зв’язку 
з цим пропагується і розвивається культура 
екологічного, або органічного землеробства 
(тобто землеробства без використання хімікатів 

і трансгенних продуктів), яке забезпечує виробництво безпечних (органічних) 
продуктів харчування. Є два аспекти того, що людство звертає наразі свою 
увагу на екологічний спосіб агровиробництва. По-перше, це проблеми екології 
в цілому, які стосуються і сільського господарства, та проблеми якості 
продуктів харчування. По-друге, як показав світовий досвід, це економічно 
вигідний напрям сільського господарства з вищою нормою прибутку, ніж у 
традиційному. 

Вимоги до екологічного сільського господарства включають не тільки 
питання дотримання екологічних норм чистоти продуктів, а й навколишнього 
середовища. Воно забезпечує збалансований стан екосистеми, що є запорукою 
сталого розвитку економічної і соціальної сфери всього суспільства. Екологічні 
продукти харчування не справляють негативного впливу на навколишнє 
середовище і здоров’я населення, а навпаки, сприяють йому. За даними 
Швейцарського дослідницького інституту органічного сільського господарства, 
екологічне сільське господарство економічно ефективніше за традиційне за 
рахунок усунення втрат сільськогосподарської продукції при замкненому циклі 
виробництва, вивільненні величезних обсягів природних резервів без 
скорочення фонду споживання. 

В рекомендаційному списку літератури 
відображено книги, публікації у періодичних 
виданнях, присвячені темі виробництва 
екологічно чистої продукції, екологізації 
сільськогосподарського виробництва та 
формування ринку екологічно чистих 
продуктів харчування, наявні у фондах 
Житомирського національного агроеколо-
гічного університету. Список призначений 
для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та аспірантів. 
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