
 67 

місцевих бюджетів посади заступника голови з виконання цих 

функцій. Озброєні знаннями організації кооперативних та екологічних 

процесів та відповідної підготовки в ЖНАЕУ лідерства колективу 

сприятиме формуванню керованих адаптивних виробничих та 

екологічних проектів діяльності сільських соціумів. 
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Спільна аграрна політикам ЄС, з її наголосом на ринкову 

орієнтацію та постачання якісних продуктів для задоволення потреб 

споживачів вірогідно і надалі стимулюватиме ринок органічної продукції. 

Відповідно до Регламенту Ради (ЄС) ғ 834/2007 від 28 червня 2007 р. 

"Про органічне виробництво та маркування органічних продуктів" 

органічне виробництво є комплексною системою управління 

сільськогосподарським виробництвом та виробництвом харчових 

продуктів, що поєднує передовий досвід у навколишньому природному 

середовищі, високий рівень біологічного різноманіття, збереження 

природних ресурсів, застосування високих стандартів благополуччя 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/111105/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/4023/source:default


 68 

тварин та виробничі методи, що відповідають вподобанням окремих 

споживачів щодо продуктів, вироблених з використанням природних 

речовин та процесів [1, с.1]. Органічне сільськогосподарське виробництво 

повинне перш за все покладатися на поновлювані ресурси в межах 

локально організованої сільськогосподарської системи. З метою 

мінімізації використання не поновлюваних ресурсів, відходи та побічні 

продукти рослинного та тваринного походження повинні 

перероблюватися для повернення в ґрунт поживних речовин. 

Використання ГМО в органічному виробництві забороняється. 

Виробництво продукції скотарства є важливим для організації 

сільськогосподарського виробництва в органічних господарствах в 

тому ступені, в якому воно забезпечує необхідні органічні та поживні 

речовини для культивованої землі, та, відповідно, сприяє покращенню 

ґрунтів і розвитку стійкого сільського господарства. Органічне 

виробництво продукції скотарства повинне передбачати тісні 

взаємовідносини між даним виробництвом та землею, відповідні 

системи сівозміни і годівлі худоби органічними кормами, 

виробленими власне у господарстві або в сусідніх органічних 

господарствах, тварини повинні мати доступ до відкритого простору 

або пасовищ (табл. 1).  

При виборі порід необхідно враховувати їхню здатність 

адаптуватися до місцевих умов. Заборонено безземельне виробництво 

продукції скотарства, при якому власник не володіє 

сільськогосподарською землею та/або не має письмового договору про 

співпрацю з іншим господарями відповідно до частини 3 статті 3 

Регламенту Комісії (ЄC) ғ 889/2008 від 5 вересня 2008 р. що 

встановлює детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) ғ 

834/2007 [2, с. 22]. 

Цілісний підхід до органічного господарства вимагає, щоб 

продукція скотарства відносилась до місцевості, де утворені органічні 

відходи використовуються в рослинництві. У органічному скотарстві 

підбір порід опирається на їх здатність адаптуватись до навколишніх 

умов, життєздатності, імунітету до хвороб, а також заохочується 

широке біологічне різноманіття. 

Таким чином, органічне виробництво відіграє подвійну 

соціальну роль, коли, з однієї сторони, воно передбачає 

функціонування окремого ринку, що відповідає потребам споживачів в 

органічних продуктах, а з іншої сторони, надає громадськості товари, 

що сприяють захисту навколишнього природного середовища та 

благополуччю тварин, а також розвитку села. 
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Таблиця 1 

Вимоги до виробництва органічної продукції скотарства в ЄС 
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персонал, що доглядає за худобою, має відповідні базові знання та навички 

щодо потреб в охороні здоров‘я та благополуччя тварин 

щільність та умови розміщення, забезпечують задоволення еволюційних, 

фізіологічних та етологічних потреб худоби 

тварини мають постійний доступ до відкритого простору, бажано пасовищ, 

кожного разу, коли це дозволяють погодні умови та стан ґрунту, якщо 

тільки не накладено обмежень та зобов‘язань, пов‘язаних з захистом 

здоров‘я людей та тварин на основі законодавства Співтовариства 

щільність поголів‘я худоби обмежується з огляду на мінімізацію надмірного 

використання пасовищ, витоптування ґрунту, ерозії або забруднення, 

спричиненого тваринами 

органічне поголів‘я утримується відокремлено від іншого поголів‘я. В той 

же час, випас органічної та неорганічної худоби на спільній землі 

дозволяється за певних обмежуючих умов 

прив‘язування або ізоляція поголів‘я забороняється, за виключенням 

випадків для окремих тварин на обмежений період часу, та в тому ступені, в 

якому це обґрунтоване міркуваннями безпеки, благополуччя або ветеринарії 

час транспортування худоби мінімізується 

впродовж всього періоду життя тварини знижуються до мінімуму будь-які 

болісні відчуття, включаючи калічення, а також при забої 
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при репродукції використовуються природні методи. В той же час, 

дозволяється штучне запліднення 

репродукція не є наслідком використання гормонів або подібних речовин, 

окрім як у формі ветеринарного терапевтичного лікування у випадку 

окремих тварин 

не використовуються інші форми штучної репродукції, такі, як клонування 

та пересадка ембріонів 

обираються відповідні породи. Вибір порід також сприяє попередженню 

будь-яких болісних відчуттів та запобіганню необхідності в каліцтві тварин 
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корми для поголів‘я, що утримується в господарстві, отримані, головним 

чином, з того ж господарства, або з іншого органічного господарства того ж 

регіону 

поголів‘ю худоби надаються органічні корми, що задовольняють вимоги 

тварин у харчуванні на різних етапах розвитку. Частину раціону можуть 

складати корми, отримані з господарств, які перебувають у перехідному 

періоді до органічного господарювання 

поголів‘я має постійний доступ до пасовищ або грубих кормів 

неорганічні кормові матеріали рослинного походження, кормові матеріали 

тваринного та мінерального походження, кормові добавки, окремі продукти, 

що використовуються для харчування тварин, та технологічні добавки 

використовуються лише якщо їх використання було дозволене при 

органічному виробництві 

не використовуються стимулятори росту та синтетичні амінокислоти 

телята годуються природнім, бажано материнським, молоком 
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Продовження таблиці 1 
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профілактика хвороб базується на виборі порід та родів, практиці 

управління господарством, високоякісних кормах та їх застосуванні, 

відповідній щільності та умовах розміщення, що задовольняє санітарно-

гігієнічні умови 

лікування хвороби розпочинається негайно для запобігання болісним 

відчуттям тварини; за необхідності, за сурових обмежень можуть 

використовуватись хімічно синтезовані алопатичні ветеринарні медичні 

продукти, включаючи антибіотики, коли використання фітотерапевтичних, 

гомеопатичних та інших продуктів є недоцільним. Зокрема, визначаються 

обмеження щодо курсів лікування та період очікування 

дозволяється використання імунологічних ветеринарних медичних 

препаратів 

дозволяється лікування, пов‘язане із захистом здоров‘я людей та тварин, що 

основується на законодавстві Співтовариства 

 

Нормативно-правове забезпечення сектору органічного 

виробництва ЄС переслідує мету справедливої конкуренції та 

належного функціонування спільного ринку органічних продуктів, 

підтримку впевненості споживачів у продуктах, маркованих як 

органічні, підвищення стандартів Співтовариства в галузі органічного 

сільськогосподарського виробництва і вимог до імпорту та перевірок.  
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