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ВСТУП 

 
Генеральна Асамблея ООН проголосила 2021-й рік 

Міжнародним роком овочів та фруктів. 

Овочі та фрукти – важливе джерело вітамінів, без яких 

неможливе життя людини і особливо зараз, коли йде боротьба з 

пандемією, їх вживання сприятиме профілактиці хронічних недуг. 

Україна має чудові ґрунти, запаси води, сприятливий клімат 

для вітчизняного овочівництва. В нашій країні поширені близько 80 

видів овочевих рослин, які ми споживаємо, але їх може бути значно 

більше. В Україні значна площа зайнята під вирощування овочів 

відкритого і закритого ґрунтів. Селекціонерам вдалося досягти 

значних результатів у створенні гібридів овочів, і це дає підстави 

вважати, що на сьогодні створено достатню розмаїтість сортів і 

гібридів, здатних задовольнити потреби найвибагливішого 

споживача.  

Але насамперед – якість пропонованого на ринку посівного 

матеріалу. Як тут позбутися кустарщини і захистити вітчизняного 

споживача від різних фальсифікацій, що, на жаль, сьогодні не 

рідкість, і забезпечити його насінням високої якості, кращих сортів 

і гібридів? На що орієнтуватися насамперед вітчизняному 

споживачеві на цьому розмаїтому ринку? 

Фахівці Продовольчої сільськогосподарської організації 

ООН (ФАО) та Всесвітня організація охорони здоров’я 

рекомендують кожній дорослій людині щоденно з’їдати не менше 

400 г овочів та фруктів, що сприятиме профілактиці багатьох 

хронічних недугів, в тому числі й таких грізних, як рак, цукровий 

діабет, хвороби серця та низки інших. 

Все це стосується також України, члена ООН, її громадян, 

особливо тих, які проживають у сільській місцевості та мають 

можливість долучитися до цієї важливої справи. 
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вирощування розсади для відкритого і закритого ґрунту (капусти, 

помідора, перцю, баклажана, фізаліса, огірка, гарбуза)]                                       

/ О. Ю. Барабаш, В. В. Хареба, С. Т. Гутиря. – Київ : Вища шк., 2002. – 

55 с. : іл. 

 

31. 831-14  42.34  Б 90 

Бублик Б. А. Огород по-новому. Революционный метод «ничего-не-

делания» [Текст] / Б. А. Бублик – 2-е изд., стер. – Харьков : Книж. клуб 

«Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книж. клуб «Клуб 

семейного досуга», 2014. – 320 с. 

 

32. 447-14  42.35.1  В 12 

Вадченко Н. Л. Все о саде и огороде [Текст] : [обустройство сада и 

огорода, уход за плод., ягод. и овощ. культурами, применение 

удобрений, обработка почвы и др.] / Н. Л. Вадченко. – Донецк : ООО 

«ПКФ БАО», 2013. – 384 с. : ил. 

 

33. Волошина В. Закладання інтенсивного саду [Текст] : [про 

оптимізацію схем посадки, використання клон. підщеп і сортів, стійких 

до основ. хвороб та ін.] / В. Волошина // Пропозиція. – 2020. – № 4. –                                  

С. 48-54. 

 

34. Выращивание овощей в соленой воде улучшит продовольственную 

ситуацию в мире [Электронный ресурс] // ЗЕРНО : журн. сучас. 

агропромисловця : сайт. – Режим доступа: https://www.zerno-

ua.com/news/vyrashhivanie-ovoshhej-v-solenoj-vode-uluchshit-

prodovolstvennuyu-situacziyu-v-mire/. – Заголовок с экрана. – Дата 

публ.: 10.11.2020. 

https://www.zerno-ua.com/news/vyrashhivanie-ovoshhej-v-solenoj-vode-uluchshit-prodovolstvennuyu-situacziyu-v-mire/
https://www.zerno-ua.com/news/vyrashhivanie-ovoshhej-v-solenoj-vode-uluchshit-prodovolstvennuyu-situacziyu-v-mire/
https://www.zerno-ua.com/news/vyrashhivanie-ovoshhej-v-solenoj-vode-uluchshit-prodovolstvennuyu-situacziyu-v-mire/
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35. Гель І. Жимолость їстівна: особливості культивування [Текст] : 

[про особливості вирощування жимолості для отримання високих 

урожаїв] / І. Гель, І. Рожко // Пропозиція. – 2019. – № 6. – С. 76-79. 

 

36. Гречковський Д. Основи удобрення плодових і ягідних культур 

[Текст] : [про фактори відтворення родючості ґрунту в плод. 

насадженнях] / Д. Гречковський // Пропозиція. – 2016. – № 12. – С. 97-

100. 

 

37. Кащенко О. Амінокислоти на сторожі врожаю 

сільськогосподарських культур [Текст] : [про продукти з умістом 

амінокислот для антистресової та стимулюючої дії компанії «ПЛАНТА 

ГРУПП»] / О. Кащенко, В. Тарасюк // Пропозиція. – 2019. – № 5. –                                         

С. 45. 

 

38. Кондратенко Т. Є. Адаптивність літніх сортів яблуні до змін 

клімату у Правобережному Лісостепу України [Текст] : [про новий 

сорт яблуні Ерлі Голд] / Т. Є. Кондратенко, П. В. Кондратенко // Вісн. 

аграр. науки. – 2020. – № 6. – С. 15-21. – Табл.: с. 18,19. – Бібліогр.: с. 

21. 

 

39. Корниенко Т. Гуматы – доступное решение сложных проблем на 

овощных культурах [Текст] : [о применении гумата натрия 

(способствует повышению урожая овощей) в теплицах] / Т. Корниенко 

// Овощеводство. – 2011. – № 6. – С. 20-23. 

 

40. Куц О. В. Технологія відтворення родючості ґрунту в овочевих 

агроценозах [Електронний ресурс] / О. В. Куц // Овощи и фрукты : 

сайт. – Режим доступу: https://www.pro-of.com.ua/texnologiya-

vidtvorennya-rodyuchosti-%D2%91runtu-v-ovochevix-agrocenozax/. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 15.01.2019. 

 

41. Одинець О. «Домашнє» добриво для саду [Текст] : [як приготувати 

поживні добрива в домаш. умовах] / О. Одинець // Дім, сад, город. – 

2019. – № 6. – С. 15. 

 

42. 956-06  42.355.1  О 57 

Омельченко І. К. Культура яблуні в Україні [Текст] : [про основи 

створення скороплід. високоврожай. яблун. насаджень]                                  

/ І. К. Омельченко. – Київ : Урожай, 2005 – 304 с. – Бібліогр. с. 294-300. 

https://www.pro-of.com.ua/texnologiya-vidtvorennya-rodyuchosti-%D2%91runtu-v-ovochevix-agrocenozax/
https://www.pro-of.com.ua/texnologiya-vidtvorennya-rodyuchosti-%D2%91runtu-v-ovochevix-agrocenozax/
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43. Рожко І. Кущові ягідні культури: особливості культивування 

[Текст] : [про ґрунтово-кліматичні умові західних районів Лісостепу, 

Прикарпаття та Полісся, сприятливі для вирощування плодово-ягідних 

культур] / І. Рожко, І. Гель // Пропозиція. – 2020. – № 1. – С. 66-69. 

 

44. 1108-15  635.1/.8:635.07  Р 82 

Руцкая Т. Секреты получения большого урожая на песчаной, 

глиняной и других видах почв [Текст] : [практ. рек., как 

обрабатывать и удобрять почву, защищать сад и огород от вредителей 

и болезней и др.] / Т. Руцкая. – Донецк : ООО «Агентство-

Мультипресс», 2015. – 288 с. 

 

45. Сергиенко В. Рацион для овощей [Текст] : [про специфику 

органических и минеральных удобрений для разных видов овощей]                               

/ В. Сергиенко // Огородник. – 2020. – № 5. – С. 10-12. 

 

46. Сидоренко В. Підживлення сільськогосподарських культур на 

зрошуванні [Текст] : [про інтенсифікацію вир-ва сучас. овочівництва 

як в Україні, так і в світі] / В. Сидоренко // Пропозиція. – 2020. – № 6. – 

С. 148-153. 

 

47. 859-00   42.34я2 С 56 

Современная энциклопедия огородника [Текст] : [об извест. огород. 

культурах, благоустройстве огорода, обработке почвы, технологии 

выращивания огород. культур, внесение удобрений]                                       

/ В. Горохов. – Донецк : ПКФ «БАО», 2000. – 320 с. 

 

48. 4512-05  42.3 я 20  С 89 

Сучасна енциклопедія садовода і городника: 1000 корисних порад 

фахівців [Текст] : [про основі агротехн. прийоми, у т.ч. вирощування 

культур. рослин у захищеному ґрунті] / І. Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ 

ВКФ «БАО», 2005. – 560 с. 

 

49. Шестопал Г. С. Сучасні високопродуктивні сорти смородини і 

порічок від селекціонерів Львівщини [Текст] : [про властивості 

чорної смородини та особливості її вирощування] / Г. С. Шестопал,                                   

З. А. Шестопал // Дім, сад, город. – 2013. – № 1. – С. 13-16. 
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V. Перспективи розвитку ринку органічних продуктів 
України 

 

 

50. 778-17  338.439:005.21(477:100) (063)  А 28 

Адаптивні стратегії розвитку підприємств харчової промисловості 

в умовах мінливого світу : матеріали наук. симпозіуму з міжнар. 

участю (19 трав. 2017 р., м. Одеса) [Текст] : [тексти доповідей 

учасників про теорет. та метод. засади, інструменти, механізми та 

напрями стратег. упр. сталим та безпеч. розвитком підприємств харч. 

пром-ті в умовах мінл. середовища господарювання] / за ред.                              

О. І. Павлова. – Одеса : Астропринт, 2017. – 232 с. 

 

51. Антосик А. П. Органічне землеробство: за і проти [Текст] : [про 

орган. Сіл. господарство – форму ведення сільського господарства, у 

рамках якої відбувається свідома мінімізація використання 

синтетичних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин, кормових 

добавок, генетично модифікованих організмів] / А. П. Антосик // Дім, 

сад, город. – 2016. – № 11. – С. 8-10. 

 

52. Безус Р. М. Ринок органічної продукції в Україні: проблеми та 

перспективи [Текст] : [у ХХ ст. завдяки наук.-техн. прогресу людство 

інтенсифікувало та удосконалило всі види діяльності, у тому числі й с.-

г. вир-во. Але інтенсифікація сіл. госп-ва, як правило, відбувалася з 

використанням хім. засобів захисту рослин, штучно синтез. 

медикаментів для лікування тварин, що негативно вплинуло як на 

довкілля, так і на здоров’я людини взагалі. Ця проблема набула 

глобального характеру і є реальною загрозою нац. безпеці будь-якої 

країни. Один із варіантів збереження навколиш. природ. середовища та 

забезпечення безпеч. продуктами харчування є вир-во орган. 

продукції] / Р. М. Безус, Г. Я. Антонюк // Економіка АПК. – 2011. –                                        

№ 6. – С. 47-52. – Табл.: с. 48, 49, 51, 52.  

 

53. 3849-06  51.204.0я7  Г 65 

Гончаренко М. С. Основы валеологического питания [Текст] : 

[соврем. представление о культуре питания, о пищевых корректорах, 

пищевых добавках и др.] / М. С. Гончаренко. – Харьков : ООО 

«Издательство Бурун К Книга», 2006. – 368 с. 
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54. 1435-18  338.43:631.147(474)  Г 82 

Гривківська О. В. Виробництво органічної продукції у підвищенні 

ефективності господарської діяльності аграрних підприємств: 

еколого-економічний аспект : монографія [Текст] : [присвяч. 

розробці теорет., метод. та приклад. положень щодо вир-ва органіч. 

продукції у контексті підвищення положень господар. діяльності аграр. 

підприємств] / О. В. Гривківська, П. С. Зоря. – Київ : Видав. дім 

«Кондор», 2018. – 184 с. 

 

55. Дикун Н. Интенсивные технологии выращивания органической 

малины [Текст] : [авторы делятся опытом выращивания этой ценной 

культуры: как подобрать сорта малины, как обрабатывать ее и др.]                                  

/ Н. Дикун, В. Козак // Овощеводство. – 2013. – № 2. – С. 73-75 ; № 5. – 

С. 74-76 ; № 6. – С. 54-56. 

 

56. Драганова Т. Живая ягода [Текст] : [автор делится опытом 

закладывания орган. плантации для выращивания орган. земляники]                                   

/ Т. Драганова // Огородник. – 2017. – № 9. – С. 18-30. 

 

57. 902-19  339.9(477)  З 78 

Зовнішньоекономічна діяльність України в системі глобальних 

конкурентних відносин: агропродовольчий вимір : монографія 

[Текст] : [про місце та роль баз., регіон., нац. рівнів агропродовол. 

сектору України, а також ринку екологічно чистих агропродов. вир-в у 

системі глобал. конкурент. відносин] / за ред. О. І. Павлова ; [авт.:                             

О. І. Павлов, В. А. Самофатова, Т. А. Кулаковська [та ін.]]. – Одеса : 

Астропринт, 2019. – 272 с. 

 

58. Карунський О. Й. Розвиток органічного напрямку сільського 

господарства у світі та його стан в Україні [Текст] : [представлено 

огляд даних про питання орган. методу ведення сіл. госп-ва; викладено 

поняття «орган. сіл. госп-во» і «орган. продукція»; розглянуто рівень 

світ. розвитку орган. напрямку ведення сіл. госп-ва та його 

перспективи для України] / О. Й. Карунський, О. Є. Воєцька,                                  

К. С. Гарбаджі // Зернові продукти і комбікорми. – 2018. – № 3. – С. 29-

33. – Бібліогр.: с. 33. 

 

59. Кириленко І. К. Наукове забезпечення розвитку органічного 

агровиробництва [Текст] : [про вітчизн. орган. сектор аграр. галузі]                                      

/ І. Г. Кириленко, Є. В. Милованов // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – 

С 27-41. – Табл.: с. 35, 36, 37. – Бібліогр.: с. 39, 40. 
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60. Колісник Н. М. Виростимо на дачних і присадибних ділянках 

екологічно чисту продукцію [Текст] : [надано поради щодо 

застосування орган. добрива нового покоління «Біогумус», одерж. за 

допомогою каліфорнійс. черв’яків] / Н. М. Колісник // Одесский 

дачник. – 2017. – № 12. – С. 11. 

 

61. Константинова М. Виноградна рослина: особливості технології 

вирощування [Текст] : [про складність фітосанітар. ситкації на 

виноградних насадженнях, про особливості розвитку виноград. 

рослини та різних нюансів догляду] / М. Константинова // Пропозиція. 

– 2016. – № 10. – С. 98-101. 

 

62. Куян В. Г. Вирощування екологічно безпечних урожаїв суниці в 

умовах осушуваних дернових ґрунтів Полісся [Текст] : [про досвід 

отримання високого врожаю на дерн. осушуваних ґрунтах Полісся]                                       

/ В. Г. Куян, М. В. Марцинівський // Вісник аграр. науки. – 2013. – № 6. 

– С. 52-55. 

 

63. Лащевская Л. Противоэрозионная технология выращивания 

арбуза [Текст] : [рассматривается противоэроз. технология 

выращивания арбуза столового] / Л. Лащевская // Овощеводство. – 

2012. – № 7. – С. 26-28. 

 

64. Мармуль Л. О. Розвиток органічного виробництва в Україні на 

засадах кооперації [Текст] : [про сучасну концепцію функціонування 

сіл. госп-ва у глобаліз. світі] / Л. О. Мармуль // Економіка АПК. – 2016. 

– № 9. – С. 26-32. – Бібліогр.: с. 32. 

 

65. Милованов Є. В. Становлення основної термінології в органічному 

секторі аграрної галузі [Текст] : [про позитивну динаміку основних 

показників розвитку орган. сектору в Україні] / Є. В. Милованов                               

// Економіка АПК. – 2019. – № 6. – С. 83-91. – Бібліогр.: с. 88-91. 

 

66. Просяная Г. В гармонии с природой [Текст] : [использование 

сидератов для восстановления структуры почвы после сбора урожая]                                 

/ Г. Просяная // Огородник. – 2017. – № 10. – С. 12. 

 

67. Просяная Г. Все ли полезно, что в компост «полезло» [Текст] : [об 

улучшения структуры и плодородия почвы с использованием 

компоста] / Г. Просяная // Огородник. – 2018. – № 9. – С. 18-19. 
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68. Рудніченко Н. Путівка до іншого континенту: в Україні з’явився 

гід із експорту органічної продукції до Канади [Текст] : [між 

Україною та Канадою діє Угода про вільну торгівлю, і чимало 

представників бізнесу вже користується її вигодами] / Н. Рудніченко                                         

// Пропозиція. – 2018. – № 11. – С. 36-38. 

 

69. Сергиенко В. Гуматы сулят результаты [Текст] : [о применении 

гуминовых препаратов. Гуматы дешевле, чем минеральные удобрения, 

не имеют побочных эффектов и экологически безопасны]                                

/ В. Сергиенко // Огородник. – 2020. – № 11. – С. 18-19. 

 

70. Сіренко Н. М. Органічні продукти харчування у забезпеченні 

продовольчої безпеки України [Текст] : [мета статті – виявити 

проблеми й перспективи розвитку вітчизн. ринку орган. продукції з 

урахуванням продовол. забезпечення населення України, визначити 

напрями збільшення вир-ва цих видів продукції вітчизн. виробниками 

на базі територ.-виробн. кластерів] / Н. М. Сіренко // Економіка АПК. – 

2012. – № 1. – С. 43-49. 

 

71. Слепцов Ю. Органическое овощеводство [Текст] : [орган. 

продукцию считают только при наличии соответств. сертификата. В 

Украине действителен сертификат отеч. стандарта «Органик – 

стандарт»] / Ю. Слепцов // Овощеводство. – 2013. – № 5. – С. 20-23. 

 

72. Ходаківська О. Органічне виробництво: Світові тенденції та 

Українські реалії [Текст] : [розкрито світові тенденції розвитку орган. 

вир-ва та визначено їх вплив на становлення вітчизн. ринку орган. 

продукції; охарактеризовано основні тенденції розвитку орган. сектору 

Україні; наведено структуру с.-г. угідь, сертифікованих за орган. 

стандартами] / О. Ходаківська // Землевпоряд. вісник. – 2017. – № 8. – 

С. 22-27. – Табл.: с. 23, 24, 25, 26. – Бібліогр.: с. 27. 

 

73. Шевчук Л. Екологічно безпечні та малоенергозатратні технології 

зберігання плодів [Текст] : [про набування особливої цінності 

плодоягід. продукції за умови її вир-ва за орган. технологіями єдин. 

комплексу робіт – вирощування й зберігання] / Л. Шевчук.                                   

// Пропозиція. – 2019. – № 6. – С. 192-193. 
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VІ. Новітні технології обробки і зберігання                                        
овочів і фруктів 

 

 

74. 1114-15  635.1/8  Б 43 

Белова Т. А. Огород без перекопок. Выращивание в компостных, 

вертикальных и высоких грядках [Текст] : [рассказывается о новой 

методике, как без перекопок удвоить урожай и навсегда забыть о 

сорняках и вредителях благодаря вертик. и высоким грядкам]                                    

/ Т. А. Белова. –Харьков : Виват, 2015. – 256 с. 

 

75. Бендерська О. Спосіб комплексної переробки томатів [Текст] :                                     

[в зазначеному винаході пропонується вдосконалення способу 

комплексної переробки томатів із застосуванням безвідход. технології, 

а саме перероблення томат. сировини, яку відносять до відходів даної 

галузі – томат. шкірки та насіння, отримання нових томат. 

напівфабрикатів, зниження енерг. витрат на вир-во томатопродуктів]                               

/ О. Бендерська, О. Бессараб // Винахідник і раціоналізатор. – 2019. –                           

№ 2. – С.7-8. 

 

76. Бондаренко Л. А. Новые условия – новые подходы [Текст] : [про 

поиски новых способов выращивания растений, чтобы помочь им в 

меняющемся климате проявлять максимал. продуктивность]                                   

/ Л. А. Бондаренко // Огородник. – 2021. – № 7-8. – С. 22. 

 

77. Волошина В. Мульча – помічник господарю у розсаднику [Текст] : 

[про технології вир-ва с.-г. продукції, зокрема садів.; про орган., 

органобіолог., біодинам. технології; про альтернатив. шляхи 

садівництва] / В. Волошина // Пропозиція. – 2019. – № 4. – С 12-17. 

 

78. Гель І. Деякі елементи сучасних технологій вирощування 

позасезонної продукції суниці [Текст] : [про десертні сорти суниці, 

які мають ширший попит на ринку, а відповідно, й кращий збут]                                    

/ І. Гель, І. Рожко // Пропозиція. – 2019. – № 8. – С. 82-87. 

 

79. Гель І. Суниці ананасові (великоквіткові): особливості 

культивування [Текст] : [суниці ананасові – найпопуляр. серед ягід. 

культура, яка займає перше місце у світ. вир-ві ягід. В ст. йдеться про 

технології вирощування плодів, техніку садіння, мульчування ґрунту, 

поливах] / І. Гель, І. Рожко // Пропозиція. – 2019. – № 10. – С. 74-77. 
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80. Гузь М. М. Машини та знаряддя для збирання овочевих культур 

[Текст] : [про комплекс. вирішення питання механіз. збирання 

картоплі, цибулі, моркви та томатів] / М. М. Гузь // Агробізнес-

Україна. – 2019. – № 4. – С. 48-56. 

 

81. Дидів І. Нітроамофоска-М – складова інноваційних технологій 

виробництва овочів [Текст] : [на сьогодні в Україні вітчизн. Мінерал. 

добрив на ринку вкрай недостатньо, тож поява на ньому нового 

комплекс. мінерал. добрива укр. вир-ва Нітроамофоска-М – це справді 

подія. Його використання сприяє не тільки знижено собівартості 

вирощування агрокультур, а й підвищує їхню врожайність і якість, а 

також сприяє балансу мінерал. елементів живлення в ґрунті] / І. Дидів, 

О. Дидів // Пропозиція. – 2018. – № 11. – С. 102-103. 

 

82. Книш В. Збирання, зберігання та переробка плодів кавуна [Текст] : 

[баштан. культури, до яких належать кавун, диня та гарбуз мають 

велике народногосп-ке значення. Про особливості їх вирощування]                                   

/ Володимир Книш, Владислав Книш // Пропозиція. – 2021. – № 9. –                            

С. 78-81. 

 

83. Козак Г. Особливості вирощування овочів по-одеські [Текст] : 

[інтерв’ю з Михайлом Білим, директором і засновником ТОВ 

«Агрофірма Евріка»] / Г. Козак // Овочівництво : журн. «Пропозиція» 

представляє. – 2019. – № 9. – С. 128-132. 

 

84. Кузьменко А. Особливості мінерального живлення виноградників 

[Текст] : [виноград – це багаторіч. рослина, тому впродовж свого життя 

він росте й плодоносить на одному місці. Виноградна рослина 

протягом усього життя виносить із ґрунту одні й ті самі елементи 

живлення; потребує як постійної (в певних межах) реакції ґрунт. 

розчину – рH, так і допустимої концентрації легкорозч. солей та інших, 

цілком однознач., ґрунт. умов] / А. Кузьменко, Є. Кузьменко.                          

// Пропозиція. – 2017. – № 2. – С. 168-171. 

 

85. Малиновський Б. Запрацював перший виробник нанодобрив в 

Україні [Текст] : [нанотехнології – це цікавий і багатообіцяючий 

напрям, до якого прикутий інтерес учених із найрізноманітн. галузей 

усього світу. А в галузі добрив саме Україна була серед перших, хто 

домігся відчутних результатів] / Б. Малиновський // Пропозиція. – 

2017. – № 11. – С. 82-83. 
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86. Маркуш Г. Ананас можна виростити на підвіконні [Текст] : [про 

вирощуванням екзот. плодових рослин у домашніх умовах]                                 

/ Г. Маркуш // Дім, сад, город. – 2019. – № 9. – С. 22-23. 

 

87. Мельничук Ф. Захист баштанних культур – запорука якісного 

врожаю [Текст] : [баштанні культури, зокрема дині та кавуни – це 

рослини універс. призначення, які досить вимогливі до тепла. 

Основним регіоном їхнього вирощування залишається південна 

частина України, проте ранні сорти успішно ростуть і в більш північ. 

обл. Одним із важливих завдань для отримання якіс. врожаю баштан. 

рослин є, насамперед, запобігання появі на їхніх плантаціях 

небезпечних організмів, своєчасне вживання відповід. заходів захисту 

для недопущення втрат виростити високоякіс. урожай] / Ф. Мельничук, 

О. Гордієнко, С. Алєксєєва // Овочівництво : журн. «Пропозиція» 

представляє. – 2019. – № 7. – С. 142-145. 

 

88. Нові рішення для інтенсивних технологій в овочівництві [Текст] : 

[про нові технології вирощування овочевих культур; про метод 

боротьби з бактеріозами завдяки появі на ринку України нового япон. 

біол. фунгіциду Казумін 2Л] // Овощеводство. – 2013.– № 3. – С. 36-37. 

 

89. Постоленко Є. Кизил – нова культура в садівництві [Текст] : [про один 

із найбільших у Європі кизиловий сад, розміщений у Запоріз. обл. 

(загальна площа понад 16 га)] / Є. Постоленко // Пропозиція. – 2019. – 

№ 12. – С. 84-87. 

 

90. Свежие технологии для хранения [Текст] : [голланд. компании Van 

Ameronqen и GREEFA предлагают инновац. решения для хранения и 

сортировки фруктов, о которых рассказал представитель этих фирм 

Ханс Реймеринк] // Напої. Технології та інновації. – 2015. – № 8. – С. 8-

10. 

 

91. Сердюк О. Инновационные технологии выращивания овощных 

культур от компаний SEMINIS, BASF и YARA [Текст] : [Украина с 

ее огром. почв.-климат. потенциалом способна стать настоящим 

плацдармом для внедрения соврем. инновац. технологий, что будет 

способствовать увеличению и улучшению качества урожая с.-х. 

культур, а также быть не только регион., но и мир. лидером по 

экспорту овощ. продукции. Статья знакомит с новыми 

агротехнологиями трех извест. мир. компаний SEMINIS, BASF и 

YARA] / О. Сердюк // Овощи и фрукты. – 2015. – № 9. – С. 28-36. 
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92. Старцева О. Особливості живлення рослин за гідропонної 

технології вирощування [Текст] : [як правильно підготувати живил. 

розчин, щоб отримати максимал. урожай високої якості] / О. Старцева 

// Пропозиція. – 2021. – № 7-8. – С. 108-112. 

 

93. Стручаев Н. Новый способ хранения листовых зеленых овощей 

[Текст] : [способ хранения, который предлагают авт. статьи, весьма 

актуален, чрезвычайно хорош в домаш. условиях, т. к. значительно 

улучшает вкус и вид листовых овощей и просто незаменим для 

больших торг. сетей и супермаркетов] / Н. Стручаев, Ф. Ялпачик,                               

В. Ялпачик // Овощеводство. – 2012. – № 10. – С. 76-77. 

 

94. Теслюк Н. Біотехнологія: отримання садивного матеріалу ожини 

садової сорту Торнфрі [Текст] : [про сорт ожини Торнфрі. Про нові 

можливості для вирішення завдання щодо отримання екол. чистої с.-г. 

продукції] / Н. Теслюк, Н. Титаренко // Пропозиція. – 2018. – № 9. –                        

С. 98-100. 

 

95. Успішна переробка овочів: ТОП-3 вимог до сировини [Електронний 

ресурс] // AgroPortal : сайт. – Режим доступу: 

http://agroportal.ua/ua/news/rastenievodstvo/uspeshnaya-pererabotka-

ovoshchei-top3-trebovanii-k-syryu/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

07.08.2021. 

 

96. Шатковский А. Особенности системы удобрения овощных культур 

при капельном орошении [Текст] : [темпы роста и популярность 

капел. орошения объясняются возможностью получения высоких 

уровней урожайности. А это, в свою очередь, обеспечивает высокий 

эконом. результат благодаря возможности локал. и дозир. внесения с 

полив. водой раствор. удобрений, стимуляторов роста, средств защиты 

растений] / А. Шатковский, Л. Усатая, Л. Семенко, Ю. Черевичный                              

// Овощеводство. – 2013. – № 1. – С. 66-71. 

 

97. Шатковский А. Экономические аспекты применения капельного 

орошения в овощеводстве открытого грунта [Текст] : [капел. способ 

позволяет получать высокие урожаи и экономич. эффект при минимал. 

влиянии на окруж. среду благодаря внедрению интенсив. технологий]                              

/ А. Шатковский, С. Стасюк, В. Кныш, Ю. Черевичный                                     

// Овощеводство. – 2013. – № 9. – С. 59-61. 

http://agroportal.ua/ua/news/rastenievodstvo/uspeshnaya-pererabotka-ovoshchei-top3-trebovanii-k-syryu/
http://agroportal.ua/ua/news/rastenievodstvo/uspeshnaya-pererabotka-ovoshchei-top3-trebovanii-k-syryu/
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98. Шевчук Л. Екологічно безпечні та малоенергозатратні технології 

зберігання плодів [Текст] : [особливої цінності плодоягід. продукція 

набуває за умови її вир-ва за орган. технологіями єдин. комплексу 

робіт – вирощування  й зберігання. Авт. знайоміть з новіт. 

технологіями зберігання плодів] / Л. Шевчук // Пропозиція. – 2019. –                             

№ 6. – С. 192-193. 

 

99. Янчук А. Современные технологии выращивания лука на Юге 

Украины [Текст] : [в статье описаны особенности выращивания 

озимого лука, рассад. лука, лука-батана, даны характеристики соврем. 

технологий выращивания, описана подготовка почвы, борьба с 

сорняками и вредителям и др.] / А. Янчук // Овощеводство. – 2011. –                                           

№ 3. – С. 26-30 ; № 4. – С. 28-35. 

 

 

VІІ. Закордонний досвід 
 

100. Артиш В. І. Виробництво та реалізація органічної продукції в світі 

[Текст] : [виробництвом органічної сільськогосподарської продукції 

займаються майже всі країни світу. Характерним показником розвитку 

органічного сільського господарства є розміри органічних площ під 

сільськогосподарськими культурами] / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 

2017. – № 3. – С. 82-86. – Табл.: с. 83, 84, 85. – Бібліогр.: с. 85. 

 

101. Барабаш Л. О. Розвиток промислового садівництва в умовах 

євроінтеграційних процесів [Текст] : [розглянуті сучас. проблеми і 

тенденції розвитку промисл. садівництва та визначити основні напрями 

його адаптації до європ. інтеграц. процесу] / Л. О. Барабаш,                                     

К. В. Мазур // Економіка АПК. – 2019. – № 12. – С. 69-79. – Табл.: с. 71, 

72. – Бібліогр.: с. 76-78. 

 

102. В Германии протестировали съедобное покрытие, продлевающее 

срок годности овощей и фруктов [Электронный ресурс] // ЗЕРНО : 

журн. сучас. агропромисловця : сайт. – Режим доступа: 

https://www.zerno-ua.com/news/v-germanii-protestirovali-sedobnoe-

pokrytie-prodlevayushchee-srok-godnosti-fruktov-i-ovoshchey/. – 

Заголовок с экрана. – Дата публ.: 31.10.2019. 

 

103. Волков В. Нормування врожаю плодових культур [Текст] : 

[наведені методи нормування врожаю по провід. садівн. госп-вах Зах. 

Європи – Польщі, Німеччини, Голландії, Бельгії та ін. країн]                                      

/ В. Волков // Дім, сад, город. – 2013. – № 6. – С. 12-14. 

https://www.zerno-ua.com/news/v-germanii-protestirovali-sedobnoe-pokrytie-prodlevayushchee-srok-godnosti-fruktov-i-ovoshchey/
https://www.zerno-ua.com/news/v-germanii-protestirovali-sedobnoe-pokrytie-prodlevayushchee-srok-godnosti-fruktov-i-ovoshchey/
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104. Лазаренко В. І. Маркетинговий аналіз органічного ринку 

агропродовольчої продукції в країнах ЄС та України [Текст] : [вир-

во орган. продукції з кожним роком набуває все більшої актуальності 

через велику кількість екол., економі. і соц. переваг порівняно з 

традиц. сіл. госп-вом. Це пов’язано з тим, що інтенсив. метод ведення 

сіл. госп-ва, що нині найбіл. мірою застосовується у світі, спричинює 

деструкт. вплив на довкілля, а також майже повністю виснажує 

природні ресурси, перетворюючи їх на непридат. для сіл. госп-ва]                                   

/ В. І. Лазаренко // Економіка АПК. – 2019. – № 5. – С. 106-114. – Табл.: 

с. 107, 108, 109, 110, 111, 112. – Бібліогр.: с. 113. 

 

105. Мех Л. Японський проєкт [Текст] : [коли в берез. 2011 р. поблизу 

північ.-схід. узбережжя Япон. островів стався потуж. землетрус, що 

спричинив цунамі й аварію на АЕС «Фукусіма-1», ніхто не міг 

передбачити, що незабаром буде започатк. унік. ініціативу, до якої 

тепер причетні активні своєю життєвою позицією громадяни Японії та 

України] / Л. Мех // Пропозиція. – 2019. – № 2. – С. 36-38. 

 

106. Назаренко В. Створення кластеру «Зелена Корпорація» 

[Електронний ресурс] / Вячеслав Назаренко // Асоціація міст України : 

сайт. – Режим доступу: https://www.auc.org.ua/ideya/stvorennya-klasteru-

zelena-korporaciya. – Назва з екрану. 

 

107. Роботы для сбора фруктов и вертикальное земледелие будут 

поддерживаться правительством Великобритании [Электронный 

ресурс] // ЗЕРНО : журн. сучас. агропромисловця : сайт. – Режим 

доступа: https://www.zerno-ua.com/news/roboty-dlya-sbora-fruktov-i-

vertikalnoe-zemledelie-budut-podderzhivatsya-pravitelstvom-velikobritanii/. 

– Заголовок с экрана. – Дата публ.: 03.09.2020. 

 

108. Шевчук Г. В. Економічна оцінка зарубіжного та вітчизняного 

досвіду формування організаційно-економічного механізму 

підприємств плодоовочевої галузі [Електронний ресурс]                                        

/ Г. В. Шевчук // Ефективна економіка : сайт. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5900. – Назва з екрану. 

 

https://www.auc.org.ua/ideya/stvorennya-klasteru-zelena-korporaciya
https://www.auc.org.ua/ideya/stvorennya-klasteru-zelena-korporaciya
https://www.zerno-ua.com/news/roboty-dlya-sbora-fruktov-i-vertikalnoe-zemledelie-budut-podderzhivatsya-pravitelstvom-velikobritanii/
https://www.zerno-ua.com/news/roboty-dlya-sbora-fruktov-i-vertikalnoe-zemledelie-budut-podderzhivatsya-pravitelstvom-velikobritanii/
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5900
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VІІІ. Цікаві рецепти приготування блюд та напоїв з 
овочів та фруктів 

 

109. 488-14  36.874  Д 66 

Домашнее вино, ликеры, настойки, наливки, коньяк, самогон из 

ягод, фруктов, трав [Текст] : [в кн. представлены рецепты традиц. и 

эксклюзив., неповтор. по вкусу и аромату, а главное – качеств. Натур. 

напитков: ликеров, наливок, настоек, вина, коньяка, самогона, водки, 

пива и др.] / В. И. Борщ. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного 

Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб « Клуб семейного досуга», 

2014. – 384 с. 

 

110. 1605-12  36.910  Д 66 

Домашнее консервирование [Текст] : [иллюстр. кн. научит 

консервировать правильно, сохраняя максимум полез. питат. веществ и 

витаминов; содержит лучшие рецепты консервирования овощей, 

фруктов и ягод – как популяр., так и редкие, до сих пор хранившиеся в 

семейн. архивах опыт. хозяек] / О. В. Завязкин. – Донецк : ООО «ПКФ 

«БАО», 2012. – 160 с.: ил. 

 

111. 137-15  36.991  З 12 

Зайцева И. А. Домашние конфеты. Шоколадные, ореховые, 

фруктовые, желейные, молочные, сливочные, суфле [Текст] : 

[конфеты домаш. приготовления – это не только уникал. сладости, 

обладающ. превосход. вкусом, но и прекрас. подарок, в который 

вложена ваша энергетика. Шоколадные, ореховые, сливочные, 

молочные, желейные и фруктовые, они украсят как повседнев., так и 

празднич. стол] / И. А. Зайцева. – Харьков : Книжный клуб «Клуб 

Семейного Досуга» ; Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного 

досуга», 2015. – 159 с. : ил. 

 

112. 895-14  36.996  Е 32 

Еда, которая лечит суставы, позвоночник, сердце, сосуды, диабет. 

600 рецептов блюд, которые помогут вам выздороветь [Текст] : [в 

книге представлены 600 рецептов блюд для диет. рациона при 

заболеваниях опор.-двигат. аппарата, сердеч.-сосуд. системы, а также 

при сахар. диабете] / Ю. С. Пернатьев. – Харьков : Книжный Клуб 

«Клуб Семейного Досуга» ; Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб 

семейного досуга», 2014. – 320 с. 
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113. Княжевич О. Рецепти з сезонних овочів і фруктів липня 

[Електронний ресурс] : [анотація] / Ольга Княжевич // tochka.net : сайт. 

– Режим доступу: https://lady.tochka.net/ua/56743-retsepty-iz-sezonnykh-

ovoshchey-i-fruktov-iyulya/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 01.07.2020. 
 

114. 1288-13  641.56 = 14  К 89 

Кузьминская Е. Г. Греческая кухня. Вкус моря и солнца. Собрание 

семейных рецептов греческой и понтийской кухни [Текст] : [в кн. 

представлены лучшие рецепты из семейн. архива выходцев из Греции. 

Девиз этой книги – вкусно, нетрудно, полезно] / Е. Кузьминская. – 

Одесса : Optimum, 2013. – 384 с. : ил. 
 

115. Овочеве меню. Оригінальні страви з овочів, фруктів и ягід нашого 

регіону [Електронний ресурс] : [анотація] // TRANSAT : сайт. – Режим 

доступу: https://transat.ru/uk/ovoshchnoe-menyu-originalnye-blyuda-iz-

ovoshchei-fruktov-i-yagod-nashego-regiona/. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 08.03.2020. 
 

116. Овочеві страви. Смачні рецепти [Електронний ресурс] : [анотація]                                   

// Готуємо разом : сайт. – Режим доступу: 

http://gotuemo.com/ua/blog/drugi-stravy/ovochevi-stravy.html. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 01.04.2015. 
 

117. 435-14  36.991  Р-98 
Рябинина О. Жарим, тушим, варим, выпекаем в мультиварке [Текст] : 

[300 рецептов из мяса, птицы, рыбы и овощей для мультиварки]                                   

/ О. Рябинина. – Харьков : Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга» ; 

Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2014. – 159 с. : 

ил. 
 

118. 360 -14   36.991 С 16 
Салаты праздничные и на каждый день [Текст] : [на страницах этого 

изд. вы найдете лучшие рецепты салатов. Советы кулинаров и цветные 

фотографии помогут вам сделать приготовление пищи приятным и 

максимально удобным] / А. В. Ландовская. – Донецк : ООО «ПКФ «БАО», 

2014. – 160 с. : ил. 
 

119. 2319-11  36.910  С 59 
Сокол И. А. Золотая книга консервирования и домашних заготовок 

[Текст] : [в кн. собраны премудрости консервирования, пастеризации, 

стерилизации, маринования, квашения, мочения, сушки, вяления, засола – 

от выбора посуды и предварит. обработки сырья до хранения готового 

продукта] / И. А. Сокол. – Харьков : Книжный клуб «Клуб Семейного 

Досуга» ; Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2011. 

– 432 с. 

https://lady.tochka.net/ua/56743-retsepty-iz-sezonnykh-ovoshchey-i-fruktov-iyulya/
https://lady.tochka.net/ua/56743-retsepty-iz-sezonnykh-ovoshchey-i-fruktov-iyulya/
https://transat.ru/uk/ovoshchnoe-menyu-originalnye-blyuda-iz-ovoshchei-fruktov-i-yagod-nashego-regiona/
https://transat.ru/uk/ovoshchnoe-menyu-originalnye-blyuda-iz-ovoshchei-fruktov-i-yagod-nashego-regiona/
http://gotuemo.com/ua/blog/drugi-stravy/ovochevi-stravy.html
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120. 209-15  36.997  С 79 

Степанова И. В. Вкусные фантазии из моркови [Текст] : [с глубокой 

древности люди познали лечеб. свойства моркови – не только 

корнеплода, но и семян и ботвы. Гиппократ считал ее в этом смысле 

лидером среди прочих овощей. Имеющийся в моркови полный набор 

витаминов, минералов, микроэлементов, эфирных масел и 

физиологически активных веществ делает этот дар природы 

настоящим источником здоровья и долголетия] / И. В. Степанова,                                    

С. Б. Кабаченко. – Харьков : Книжный клуб «Клуб Семейного                                         

Досуга» ; Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 

2015. – 94 с.: ил.  

 

121. 156-15  36.997  С 79 

Степанова И. В. Вкусные фантазии из груш [Текст] : [груша – одно 

из древнейших плодов. деревьев, культивир. человечеством. Первые 

упоминания о груше относятся еще к древнейшей истории – ее 

выращивали в Китае, затем она попала в Персию. Древние славяне в 

Киевской Руси тоже знали грушу. В этой кн. собраны замечат. 

кулинар. украшения из груш – забав. животные, деревья и цветы]                                 

/ И. В. Степанова, С. Б. Кабаченко. – Харьков : Книжный клуб «Клуб 

Семейного Досуга» ; Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного 

досуга», 2015. – 94 с. : ил. 

 

122. Швидкі і прості рецепти з сезонних овочів і фруктів [Електронний 

ресурс] : [анотація] // Сооkery.com.ua : сайт. – Режим доступу: 

http://cookery.com.ua/cikavi-ta-korisni-statti/12500-shvidki-i-prosti-recepti-

z-sezonnix-ovochiv-i-fruktiv.html#.YTcUJ1Uzaig. – Назва з екрану. 

 

123. Що можна приготувати з фруктів: список страв, цікаві рецепти і 

правила приготування [Електронний ресурс] : [анотація] // EDIM : 

сайт. – Режим доступу: http://edim.com.ua/sho-mojna-prigotyvati-z-

frykti/. – Назва з екрану. 

 

 

 

http://cookery.com.ua/cikavi-ta-korisni-statti/12500-shvidki-i-prosti-recepti-z-sezonnix-ovochiv-i-fruktiv.html#.YTcUJ1Uzaig
http://cookery.com.ua/cikavi-ta-korisni-statti/12500-shvidki-i-prosti-recepti-z-sezonnix-ovochiv-i-fruktiv.html#.YTcUJ1Uzaig
http://edim.com.ua/sho-mojna-prigotyvati-z-frykti/
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Покажчик заголовків книг і статей 
 
 

Адаптивні стратегії розвитку підприємств 

харчової промисловості в умовах мінливого 

світу    50 
 

Виробництво та реалізація органічної 

продукції в світі   102 

Выращивание овощей в солёной воде 

улучшит продовольственную ситуацию в 

мире    34 
 

Глобальна продовольча безпека    9 
 

Домашнее вино, ликеры, настойки, наливки, 

коньяк, самогон и з ягод, фруктов и трав    

109 

Домашнее консервирование    110 
 

Еда, которая лечит суставы, позвоночник, 

сердце, сосуды, диабет    112 

Економіко-технологічне забезпечення 

розвитку плодовоовочевої галузі АПК 

Півдня України : матеріали Другої 

студентської науково-практичної 

конференції    10 
 

Зовнішньоекономічна діяльність України в 

системі глобальних конкурентних відносин 

: агропродовольчий вимір    57 
 

Користь щодня. Скільки овочів і фруктів 

слід споживати для здоров’я    12 
 

Найкорисніші овочі    15 

Нові рішення для інтенсивних технологій в 

овочівництві    88 
 

Овочеве меню. Оригінальні страви з овочів, 

фруктів и ягід нашого регіону    115 

Овочеві страви. Смачні рецепти    116 

ООН проголосила 2021 Міжнародним 

роком овочів та фруктів    6 
 

Про основні принципи та вимоги до 

органічного виробництва, обігу та 

маркування органічної продукції    1 

Про внесення зміни до розділу XI 

"Перехідні положення" Закону України 

"Про основні принципи та вимоги до 

органічного виробництва, обігу та 

маркування органічної продукції"    2 

  

Про внесення змін до деяких законів України 

щодо функціонування Державного реєстру та 

удосконалення державної підтримки 

виробників сільськогосподарської продукції    

3 

Про цілі сталого розвитку України на період 

до 2030 року    4 

Про схвалення Концепції Державної цільової 

програми розвитку овочівництва на період до 

2025 року    5 
 

Роботы для сбора фруктов и вертикальное 

земледелие будут поддерживаться 

правительством Великобритании    107 
 

Салаты праздничные и на каждый день    118 

Свежие технологии для хранения    90 

Сільськогосподарська екологія    27 

Скільки овочів та фруктів потрібно їсти, щоб 

зміцнити здоров’я    17 

Современная энциклопедия огородника    47 

Стало відомо, які фрукті і овочі найбільше 

корисні для здоров’я    18 

Сучасна енциклопедія садовода і городника.: 

1000 корисних порад фахівців    48 
 

ТОП – 5 основних правил осіннього 

харчування    19 

ТОП – 9 сезонних фруктів та овочів, які 

допоможуть не хворіти взимку    20 
 

Успішна переробка овочів : ТОП 3 вимог до 

сировини    95 
 

Чи корисні фрукти для вашого здоров’я    22 
 

Швидкі і прості рецепти з сезонних овочів і 

фруктів    122 
 

Що можна приготувати з фруктів : список 

страв, цікаві рецепти і правила приготування    

123 
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Покажчик періодичних видань та Інтернет-сайтів,                                
що використані 
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Одесский дачник    60 
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Агробізнес-Україна    80 
 

Винахідник і раціоналізатор   75 

Вісник аграрної науки    38, 62 
 

Дім, сад, город    41, 49, 51, 86, 103 
 

Економіка АПК    8, 16, 52, 59, 64, 65, 
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