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СЕКЦІЯ 13. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ 
БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ 

БЕЗПЕЧНІСТЮ ТОВАРІВ 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО  
МОЛОКА НА СВІТОВОМУ РИНКУ  

Т. Г. Бондарець, студентка спеціальності Біотехнології та 
біоінженерія, група БТб-31 
Л. В. Флока, к. с.-г. н., доцент кафедри товарознавства, 
біотехнології, експертизи та митної справи 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі» 

Органічне молочне тваринництво – це особливий вид бізне-
су, що передбачає виробництво молока з мінімізованим вмістом 
шкідливих речовин і високою якістю, яке відповідає екологіч-
ним вимогам, гуманне щодо тварин і природи. Виробництво 
органічного молока в нині стало одним із драйверів розвитку 
молочного тваринництва України. 

На сьогодні обсяг світового виробництва сертифікованого 
органічного молока, за даними дослідницької компанії Ековія 
Intelligence, від загального обсягу виробництва становить 
близько 1 %. Однак експерти впевнені, що виробництво орга-
нічного молока має великі перспективи. Найбільше органічного 
молока виробляють у США, Китаї та Німеччині. 

Вимоги до органічних продуктів у різних країнах відрізня-
ються, але загалом вони схожі: у виробництві заборонено вико-
ристання синтетичних хімікатів, у тому числі добрив, антибіо-
тиків, пестицидів, харчових добавок, ГМО. Земля на таких 
виробництвах повинна бути вільною від хімікатів протягом 
трьох і більше років. У середовищі вчених дотепер ведуться 
постійні суперечки про користь органічного молока і молочних 
продуктів. Противники органічних продуктів говорять про те, 
що користь такого молока не доведена, і воно в складі містить 
таку ж кількість макро- і мікроелементів і вітамінів, як і зви-
чайне. Однак останнім часом з’являється все більше досліджень, 
які доводять відміну органічного молока. Так, учені з Держав-
ного Університету Вашингтона (Вашингтон State University) 
довели, що органічне молоко містить значно вищі концентрації 
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корисних для серцево-судинної системи жирних кислот. Хоча 
всі види молочного жиру покращують баланс жирних кислот в 
організмі людини, дослідники зробили висновок, що органічне 
молоко в цьому плані більш ефективне. Цьому сприяло вико-
ристання органічних кормів на основі бобових і трав, що 
сприяють поліпшенню профілю жирних кислот у молоці. 

Незважаючи на те що у 2019 році, за оцінками аналітиків 
ІСДЕЦ (Американська рада з експорту молочної продукції), на 
світовому ринку молока відзначено зниження пропозиції, попит 
у цьому сегменті продовжує зростати. Як зауважують аналітики 
USDEC, зростання виробництва молока в Європі знизилося до 
2,1 % на рік через посуху у 2019 році. Того року від посухи 
постраждала Австралія, у США ключовим фактором ринку 
стало зниження маржі фермерів, зростання виробництва спо-
вільнилося і в Аргентині.  

Витрати на виробництво органічного молока, як правило, 
вище порівняно з традиційним виробництвом у середньому в 
1,5 рази. Це пов’язано з додатковими витратами на натуральні 
корми, оренду землі та загалом відокремлення виробництва 
органічної продукції від виробництва продукції, яка не нале-
жить до такої. При цьому ціна органічного сирого молока в 
середньому на 30 % вища, ніж традиційного, а роздрібна різниця 
може досягати 50 %, тому споживання органічних молочних 
продуктів значною мірою залежить від купівельної спромож-
ності населення, що, у свою чергу, впливає на споживання 
молочної продукції. 

В Україні проблема ускладнюється тим, що законодавча база 
у сфері виробництва органічного молока почала формуватися 
відносно недавно. Однак на даний момент існує потреба в 
акредитованих організаціях, які були б уповноважені проводити 
органічну сертифікацію. 

У країнах Європейського Союзу діє єдиний органічний 
стандарт, символом якого є маркування «Зелений листок», у 
США – USDA Organic, в Італії – ICEA тощо. Таке маркування 
символізує чистоту, натуральність і є обов’язковим компонен-
том будь-якої упаковки органічних продуктів, у тому числі, 
молочних. 

Отже, перспективи розвитку виробництва органічного мо-
лока в Україні відкривають не тільки нові можливості для 
молочного тваринництва країни, а й ставлять перед агро-
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промисловим комплексом нові цілі, досягнення яких буде 
сприяти сталому розвитку молочної галузі, зниження кількості 
неякісної, фальсифікованої продукції і підвищення попиту та 
споживання молока і молочних продуктів. 

Список використаних інформаційних джерел 
1. Пирог Т. П. Харчова біотехнологія : підручник / Пирог Т. П. – 

Київ : Ліра-К, 2016. – 408 с. 
2. Willer H. The world of organic agriculture. Statistics and emerging 

trends // Earthscan. 2018. P. 83. 
3. Лещуков К. А. Российское органическое молоко – миф, реальность 

или новые возможности? / К. А. Лещукв // Аграрный вестник 
Урала. – 2019. – № 5 (184). – С. 48–53. 

БІОТЕКСТИЛЬ: ВИДИ, ЗАСТОСУВАННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ 
Н. В. Деркач, студентка спеціальності Підприємство, торгів-
ля та біржова діяльність, група ПТЛ б-21 
Г. Д. Кобищан, науковий керівник, к. т. н., доцент кафедри 
товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі» 

Більшість економічно розвинених країн світу сьогодні про-
водять глибокі дослідження щодо створення екологічно чистого, 
безпечного одягу. З огляду на те, що текстильні матеріали в про-
цесі їх виготовлення піддаються численним обробленням рядом 
шкідливих препаратів (зокрема, формальдегідо-умісними препа-
ратами, синтетичними барвниками, солями важких металів, 
тощо), актуальним є впровадження виробниками безпечних 
технологій як вирощування натуральної текстильної сировини, 
так і вироблення екологічно та фізіологічно безпечних тканин.  

Особливість сучасних споживчих вимог до текстилю та 
виробів з них полягає не лише у вимогах до якості самих виро-
бів, але і в оцінці шкоди або користі для людини та довкілля.  

Згідно з [1], так і з’явився термін «екотекстиль» – дружня до 
природи альтернатива сучасним тканинам. 

Новий вид сучасних текстильних матеріалів маркують термі-
нами «органічний», «екологічний» або «біотекстиль», хоча ці 
терміни досі не стандартизовані. 

Нині у світі відомі окремі фірми (бренди), які повертаються 
до стародавніх (мануфактурних) технологій виготовлення 
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