
 Економіко–екологічний підхід як сучасна парадигма дослідження 

проблем виробництва харчових продуктів  

Орієнтація України на стійкий розвиток та інтеграцію в світовий 

економічний простір потребує нових підходів, щодо розвитку всіх галузей 

народного господарства, особливо агропромислового комплексу як однієї з 

провідних галузей спеціалізації національної економіки. На перший план 

виходять проблеми переходу від «споживчої» моделі господарювання до моделі 

стійкого розвитку. Активізація інтеграційних процесів вимагає підвищення 

якості продуктів харчування в тому числі і за рахунок врахування сучасних 

тенденцій у розвитку ринку харчових добавок, а також ринку «органічних 

продуктів».  

Для розв’язання проблем якості продуктів харчування хоча б на 

галузевому рівні необхідно сформувати відповідні методики та підходи. 

Найбільш адекватним, на нашу думку, є економіко–екологічний підхід, який 

може стати сучасним парадигмальним зрушенням в дослідженні проблем 

виробництва корисних харчових продуктів та втілення у життя концепції 

оздоровчого харчування.  

Більшість сучасних проблем виробництва продуктів харчування пов’язані 

з зростанням негативного впливу системи економіко–екологічних факторів, як 

на оточуюче середовище, так і на якість самих продуктів. Одна з найгостріших 

проблем сьогодення – забезпечення споживачів якісними та безпечними 

продуктами харчування, ускладнюється тим, що довгий час зростання обсягів 

виробництва, відбувалось за рахунок майже безконтрольного використання 

мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин, кормових домішок для 

тварин і т.і. Сьогодні розвиток виробництва вже не може плануватися без 

урахування його екологічних наслідків та відповідних зовнішніх впливів. На 

сьогоднішній день необхідним є подальший розвиток найбільш сучасних 

технологій і виробництв при одночасному різкому скороченні шкідливих 

викидів, а також питомої витрати ресурсів і енергії на одиницю продукції. 

Питання раціонального використання ресурсів, охорони навколишнього 

середовища, якості та безпечності продовольчої сировини та харчових 



продуктів повинні стати частиною процесу планування розвитку харчової 

промисловості і прийняття відповідних рішень. І головне: харчові продукти 

мають бути не тільки якісними та безпечними, а і корисними для людини [1, 2, 

3, 4]. 

Розглянемо еволюцію впливу екологічної складової цієї системи на 

зв’язок: економіка–екологія.  

Історія людства свідчить про те, що протягом всього свого існування 

людина повністю залежала від природи і задовольняла свої економічні, 

екологічні, соціальні потреби споживаючи природні ресурси оточуючого 

середовища. Причому таке споживання завжди відбувалось за принципом 

отримання найбільш ефективного результату при мінімальних витратах. 

Корисні копалини, їжа, вода, повітря, сонячна енергія видобувались у 

кількостях потрібних людині без врахування збитків, які при такому веденні 

господарства наносились оточуючому середовищу. Безжалісне використання 

природних ресурсів та повернення в оточуюче середовище відходів 

виробництва вирішувало головну ціль подібної діяльності, а саме  отримання 

максимального прибутку. Але тривалий час антропогенний вплив на 

навколишнє середовище мав локальний характер, тому у людства склалась 

хибна думка, про те, що природні ресурси невичерпні [5, 6, 7, 8]. 

Глобальний характер антропогенний вплив отримав у ХХ ст. Швидкий 

розвиток науково–технічного прогресу, різке збільшення чисельності населення, 

інтенсивна індустріалізація та урбанізація призвели до того, що господарчі 

навантаження почали перевищувати спроможність екологічних систем до 

самоочищення та регенерації. Виробники не були зацікавлені у вирішенні 

проблем екології  та захисту довкілля, бо це питання потребувало додаткових 

матеріальних витрат. І це одна з головних причин доведення оточуючого 

середовища до кризового стану. Лише падіння рівня прибутків та відчутний 

негативний вплив забрудненого довкілля на умови виробництва продукції 

змусили виробників звернути увагу на екологічні проблеми оточуючого 

середовища [9, 10, 11, 12]. 

 За останні 50 років у 2.5–3 рази зросли площі, що були відібрані у 



природи, під житлові та господарчі забудови, залізничні та автомобільні дороги, 

посівні угіддя, городи та звалища сміття. За ці ж роки було використано стільки 

мінеральної сировини, скільки за усю попередню історію людства. За 4 останні 

десятиріччя було виготовлено стільки продукції, скільки за весь період 

існування цивілізації до 1950 р [13-16]. 

Науково–технічний прогрес подарував людству атомну енергію, наслідком 

застосування якої є забруднення значних територій. Виникла швидкісна 

реактивна авіація, яка руйнує озоновий шар атмосфери, в десятки разів 

збільшилась кількість автомашин, які забруднюють атмосферу міст, у 

сільському господарстві крім добрив почали широко застосовувати хімічні 

засоби захисту рослин, змив яких забруднює поверховий шар води Світового 

океану [17, 18]. 

Згідно даних доповіді всесвітнього саміту ООН сьогодні: 

– 40% населення світу потерпає від нестачі води; 

– рівень моря невпинно підіймається у всьому світі, що є очевидним 

фактом глобального потепління; 

– щорічно в пустелю перетворюється 6 млн. гектарів 

сільськогосподарських угідь, 20 млрд. втрачає свою продуктивність; 

– багато тварин та рослин знаходяться на межі існування; 

– за 90–ті роки знищено 2,4% лісових масивів. До 1950 ліси займали 15% 

суші, сьогодні  – 7%. Щорічно знищується більше 11млн. гектарів лісу. Кожен 

рік згорає 20кв.км. вологих тропічних лісів (половина Франції). Вже наступного 

десятиріччя, планета може лишитись без свого головного постачальника кисню; 

– викиди газу в атмосферу вже зруйнували 9% озонового шару, головного 

захисника землі від ультрафіолетових променів. «Озонова діра» займає площу, 

що дорівнює площі США; 

– щорічно в світовий океан потрапляє 30 млрд. тон нафтопродуктів, 50000 

тон пестицидів, 5000 тонн ртуті;  

– щорічно більше 3 млн. чоловік, помирає від наслідків забруднення 

оточуючого середовища [ 19 - 22]. 

Антропогенна діяльність людства призвела до різкого погіршення стану 



здоров’я людей. Шкідливі речовини, що виникли та накопичились у грунтах та 

воді разом з їжею потрапляють до організму людини, де можуть накопичуватись 

у ще більших концентраціях, що в свою чергу призводить до згубних наслідків 

для організму. 

Зважаючи на вище сказане, можливо зробити висновок про те, що 

причиною таких масштабних екологічних проблем, які ми сьогодні маємо є 

економічний прогрес, що в більшості випадків базується на екологічному 

регресі. Таким чином, основне протиріччя між економічним і екологічним 

розвитком полягає в тому, що, з одного боку, економіка повинна розвиватися, з 

іншого боку, цей розвиток породжує згубні для довкілля наслідки.  

Останніми роками загострилася проблема утилізації відходів. Всі 

природні ресурси, що  видобувають та переробляють згодом повертаються у 

довкілля у вигляді відходів, бо існуючі сьогодні виробничі процеси не можуть 

утилізувати їх повністю. Існує пряма залежність між економічним зростанням 

та кількістю відходів: чим вище рівень життя людей, тим більшу кількість 

відходів має переробити довкілля. Тому сьогодні деякі науковці пропонують 

знизити темпи економічного зростання, особливо розвиненим країнам, що вже 

досягли певного процвітання [23 - 26]. 

Але багато економістів виступають в захист економічного зростання, 

вважаючи, що його шкідливий вплив на стан довкілля дуже перебільшений. 

Вони стверджують, що проблема в тому, що природні ресурси не належать 

комусь конкретно і не мають конкретної ціни. Тому вони  надзвичайно 

інтенсивно використовуються, що призводить до погіршення їх стану. Знайти 

рішення буде можливе при введенні законодавчих обмежень або особливих 

податків, аби компенсувати та попередити нераціональне використання 

природних ресурсів [27, 28]. 

Людина постійно бореться із наслідками, а не причинами становища, що 

склалося, а природозахисний рух часто протиставляють економічному прогресу 

і розвитку економіки.  

Економіка з екологією мають тісний зв’язок та безліч точок перетину. 

Назви цих наук пішли від одного грецького слова «ойкос» – житло. Тобто це 



науки про наш спільний дім та закони і правила, що в нім існують. Але 

економіка з екологією по різному розглядали саме поняття «дому». Для екології 

– це вся біосфера, в якій добробут кожного виду живих організмів залежить 

зрештою від благополуччя всіх інших видів. А економіка вивчає закономірності 

розвитку у значно конкретнішому і вужчому сенсі, а саме як суспільне і 

особисте господарство, в якому відбувається переробка природних ресурсів в 

необхідні нам предмети вжитку [29, 30, 31]. 

В своїх роботах В.І. Вернадський з природничо–наукових позицій довів, 

що людство повинне знайти своє місце в цьому  домі та зрозуміти роль, в 

природних кругообігах речовини і енергії і намагатись оптимально встроїти 

свою виробничу діяльність в ці кругообіги. Академік В. І. Вернадський зробив 

важливий висновок  про те, що людям необхідно усвідомити не лише свої 

потреби в цьому світі, а і свою планетарну місію перетворювачів та 

перерозподілителів енергії землі, яку вони мають виконати за допомогою нових 

способів використання інформації. Процеси і зміни в навколишньому 

середовищі, викликані людською діяльністю, мають повністю відповідати 

законам організованості біосфери, які були  складені задовго до того, як 

з’явилася людина [32]. 

Сьогодні також існує проблема штучної «відчуженості» технологій від 

природних процесів та порушень які вони вносять до природних екологічних 

систем. Сучасні технології виробництва «органічних продуктів» – ланка у 

взаємодії не лише суспільства з природою, але і людини з суспільством і 

природою. Вона дасть суспільству можливість використовувати природні 

речовини і енергію, пристосовувати для життя людини природне оточення та 

створювати технологічні ланцюги, що дають на виході мінімум шкідливих 

наслідків, як для споживача так і для оточуючого середовища [33 - 35]. 

Сьогодні в Україні існує декілька наукових шкіл в Сумах, Києві, Одесі, 

Житомирі, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську та Львові, які займаються 

проблемами раціонального використання природних ресурсів та розробкою 

методів та методик економіко–екологічних досліджень. Провідні науковці цих 

шкіл: Балацький О.Ф., Борщевський П.П., Реймерс М.Ф., Чупіс А.В., Мельник 

Л.Г., Сахаєв В.Г., Харічков С.К., Степанов В.М. та інші [36, с.15]. 



Проблема виготовлення та споживання екологічно чистих та безпечних 

продуктів харчування, або, як їх називають в країнах ЕС «органічних 

продуктів» є сьогодні дуже важливою та актуальною за своїм впливом на 

здоров’я нації. Сьогодні велика частина українських харчових продуктів, не 

відповідають світовим стандартам якості та безпеки. Виробництво та 

споживання низькоякісної продукції напряму загрожує здоров’ю та життю 

людини, та негативно впливає і на екологію оточуючого середовища. Існує 

зв'язок між якістю продукції і якістю довкілля: чим вище якість продукції (з 

врахуванням екологічної оцінки використання відходів і результатів 

природоохоронної діяльності в процесі виробництва), тим вище якість довкілля 

[37-40]. 

Органічною можна називати продукцію та сировину, яку вироблену на 

спеціальних земельних площах, які  відведенно для органічного 

сільськогосподарського виробництва; яка має рослинне або тваринне 

походження. Це рибо–, бджоло– та лісова продукція, що має вирощуватись, 

вироблятись, перероблятись, сертифікуватись, етикетуватись, зберігатись та 

реалізовуватись за правилами органічного виробництва [41]. 

Органічними називають продукти, що створені в екологічно безпечному 

середовищі без застосування синтетичних препаратів (неорганічних добрив, 

пестицидів, гербіцидів, інсектицидів, антибіотиків, гормональних препаратів 

тощо) генетично модифікованих організмів, радіації, та виготовлені без хімічно 

синтезованих консервантів, барвників, ароматизаторів, стабілізаторів та 

згущувачів [9].  

Можна сказати, що органічний продукт, це насамперед органічний спосіб 

його виробництва. 

Органічні продукти – це такі продукти, при виробництві яких: 

– протягом трьох років (як мінімум) перед початком органічного 

виробництва обробка земель, має відбуватись без застосування хімічних 

добрив;  

– у рослинництві заборонено використання азотовмісних та інших 

хімічних добрив, пестицидів, гербіцидів, інсектицидів, мінеральних добрив 

синтетичного походження. Захист рослин здійснюється за допомогою 



препаратів натурального мікробіологічного, рослинного або тваринного 

походження. Для живлення ґрунтів та рослин використовуються органічні 

добрива, або досягають її за допомогою різної сівозміни;  

– для боротьби із шкідниками повинні застосовуватися фізичні бар'єри, 

шум, ультразвук, світло, пастки, спеціальний температурний режим та ін; 

– насіння, що використовується в органічному виробництві має бути не 

генетично модифіковане, адаптоване до місцевих умов та стійке до шкідників; 

– категорично заборонене використання генетично модифікованих 

організмів, продуктів та їх похідних; 

– у тваринництві не дозволяється годувати худобу неорганічними 

кормами, застосовувати стимулятори росту, гормони й антибіотики. Для 

лікування тварин використовуються профілактичні засоби й гомеопатичні 

препарати. Тварини мають утримуватись в умовах  близьких до природних: з 

вільним доступом до сонця та свіжого повітря;  

– фермери повинні реєструвати будь–яке лікування тварин. Записи про 

лікування щорічно перевіряються сертифікуючими органами;  

– при переробці сировини на органічні продукти по–перше сама сировина 

повинна бути органічною ( відповідати всім зазначеним вище параметрам), по–

друге не дозволяється використання шкідливих технологій рафінування, 

дезодорування, ароматизація, хімічна консервація, обробка фенолами, 

гідрогенізація, обробка ренгеном, внесення до складу продукту вітамінів, мікро 

та макроелементів. Також суттєво обмежене внесення харчових добавок. 

Причому застосування навіть дозволених можливо лише за умови, що виробник 

доведе, що без них продукт неможливо виготовити, або зберігати [42]. 

При переході до органічного виробництва перші три роки продукція ще 

не вважається органічною, вона буде називатись продукцією перехідного 

періоду. І лише після того як три роки на землях застосовувались вище 

зазначені вимоги отриману продукцію можна називати органічною. 

Як вважають зарубіжні спеціалісти, «органічними» можуть називатись 

виробництва, які поєднують високі економічні результати з виваженою 

господарською діяльністю, із уникненням забруднення навколишнього 

середовища, з розумним використанням природних ресурсів та врахуванням 



можливості їх відновленням, з обов’язковим використанням екологічно чистої 

сировини та технологіями виробництва безпечної для здоров’я продукції. В 

усьому світі органічне виробництво набирає швидких темпів. Лідерами 

органічного руху сьогодні вважаються США, Аргентина, Канада, Польща, 

Іспанія, Португалія та Німеччина [43]. 

Європейці вважають, що органічне виробництво зобов’язане своєю 

появою австрійському вченому Рудольфу Штайнеру, який у 1924 році прочитав 

курс лекцій з сільського господарства, в яких говорив про низьку якість 

продукції отриманої при використанні у виробництві хімічних добрив. 

Українські вчені, наприклад Є. Оксінський теж негативно оцінювали вплив 

мінеральних добрив на якість продукції отриманої із їх застосуванням. Та 

говорили про їх негативний вплив на здоров’я людини та стан навколишнього 

середовища. 

Сьогодні в ЄС існує план дій по запровадженню та поширенню 

органічного виробництва і майже всі країни–члени ЄС розробили власні 

програми національного розвитку виробництва органічних продуктів [44]. 

Порівнюючи якість сировини, способи, технології виготовлення, якість 

готової продукції традиційних та органічних продуктів можна відзначити великі 

переваги останніх. Серед цих переваг можна зазначити такі: 

– органічні продукти мають високий ступінь якості за рахунок 

дотримання світових стандартів на всіх ланках виготовлення цих продуктів; 

– органічні продукти безпечні для людини бо при вирощуванні сировини 

для них заборонено використання ядохімікатів, а також мінеральних добрив 

синтетичного походження, тому органічні продукти не містять пестицидів, 

гербіцидів, нітратів, засобів захисту рослин та шкідників та ін.; 

– органічні продукти безпечні для навколишнього середовища, а їх 

виготовлення та вживання може позитивно впливати на відновлення природної 

рівноваги, що в свою чергу сприяє збереженню оточуючого середовища; 

– органічні продукти не містять генетично модифікованих організмів та 

речовин, виготовлених із їх застосуванням; 



– органічні продукти мають гіпоалергенні властивості, бо до їх складу не 

входять шкідливі речовини, вони не заражені паразитами та хворобливими 

мікроорганізмами; 

– при переробці, завдяки сучасним та традиційним натуральним 

технологіям, органічні продукти зберігають свою безпечність, натуральний 

склад, поживні властивості, гарні смакові якості, не містять синтетичних 

ароматизаторів, консервантів, харчових добавок та пакуються в натуральні 

матеріали; 

– органічні продукти мають властивість позитивно впливати на організм 

людини та поліпшувати стан здоров'я за рахунок високої якості та корисності; 

– виготовлення органічних продуктів є гуманним по відношенню до 

тварин, які вирощуються в умовах природного утримання, без застосовування 

стимуляторів росту, гормонів й антибіотиків, що виключає страждання тварин 

[45, 46]. 

Недоліками органічного виробництва є наступне: 

– зовнішній вигляд органічної продукції значно поступається вигляду 

продукції, одержаної із використанням прогресивних технологій; 

– урожайність продукції, вирощеної з використанням органічного 

виробництва, нижча ніж при використанні прогресивних методів та технологій; 

– органічна продукція має вищу ціну в порівнянні з типовою продукцією, 

одержаною традиційними способами; 

– органічна продукція швидше псується, частіше вражається шкідниками, 

а головне – потребує значно більшого використання людської праці. 

Слід зазначити, що органічними можуть називатись продукти, 

виробництво яких пройшло процедуру сертифікації у встановленому порядку, а 

самі вони відповідають затвердженим стандартам і належним чином 

маркуються. На етикетці органічного продукту мають бути відповідний логотип 

та інформація про орган сертифікації. Маркувати свій продукт, як органічний, 

можуть лише підприємства, що пройшли сертифікацію всіх етапів виробництва 

– починаючи з води, повітря та землі і закінчуючи станом готової продукції. 

Оцінка продукції відбувається з урахуванням національного та міжнародного 

стандартів, які враховують не лише відповідність стандарту самого продукту, а і 



всіх етапів його виготовлення з точки зору впливу на навколишнє середовище 

[47]. 

10 липня 2009 р. народним депутатом України Литвином Ю.А було 

розроблено та зареєстровано у Верховній Раді України в якості законодавчої 

ініціативи № 4814 проект Закону України «Про органічне виробництво». Цей 

закон визначатиме: «правові, економічні, соціальні та організаційні засади 

ведення органічного сільського господарства, вимоги щодо вирощування, 

виробництва, перероблення, сертифікації, етикетування, перевезення, 

зберігання та реалізації органічної продукції та сировини і спрямований на 

забезпечення раціонального використання ґрунтів, охорону здоров'я населення 

та довкілля» [41]. 

13 липня 2009 р. його було передано на розгляд до Комітету з питань 

аграрної політики та земельних відносин та інші комітети законодавчого органу 

держави. 21 квітня 2011 року депутатами Верховної Ради України було 

ухвалено Закон України про Органічне виробництво у другому читанні. Закон 

прийнято з вилученням з його тексту положень про фінансування виробництва 

органічної продукції за рахунок державного бюджету. 5 травня 2011 р. 

прийнятий Верховною Радою Закон України "Про органічне виробництво" 

(№7003) був направлений на підпис Президенту України. 20 травня 2011 р. 

Президентом України цей закон був відхилений і зазначено, що Закон не може 

бути підписаний, так як він, «не забезпечує системного вирішення всього 

комплексу питань у сфері органічного виробництва, не відповідає Конституції 

України, Законам України «Про Кабінет Міністрів України», «Про 

підтвердження відповідності», «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», Декрету КМ України від 10.05.1993 р. № 46–93 «Про 

стандартизацію та сертифікацію». 18 вересня 2012 р. Верховною радоюУкраїни 

ухвалено Закон України "Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини, який вступив в дію з 1 серпня 

2012 р. [42]. 

Сьогодні сертифікацію органічного виробництва в Україні проводять 

представники 12 сертифікаційних європейських організацій. Сертифікація 



проходить у відповідності до стандартів країн ЄС, США та інших. Давно 

працюють такі як Контрол Юніон (Нідерланди), IMO (Швейцарія), а також 

представники Італії, Німеччини, Угорщини, Польщі тощо [42].  

Підприємства мають право самостійно вибирати сертифікуючу установу. 

Що стосується власної сертифікаційної системи, то на сьогодні існує лише одна 

українська кампанія «Органік стандарт», що надає подібні послуги і має 

міжнародну акредитацію. Вона акредитована відповідно до стандартів ISO/IEC 

GUIDE 65:1996 і здійснює сертифікацію в залежності від орієнтації на ринок 

збуту (український, міжнародний, ринок США, Швейцаріїї, Японії) за 

стандартами БІОЛАН,  Постановою Ради (ЄС) 834/2007, 889/2008 а також NOP, 

JAS, Bio Suisse [48]. 

Сьогодні в Україні відсутні власне розроблені національні стандарти, 

тому органічна продукція сертифікується у відповідності до міжнародних 

стандартів таких як: 

– IFOAM – міжнародна федерація з органічного сільськогосподарського 

руху; 

– постанова Ради ЄС 834/2007 та Постанова Ради ЄС 2092/91 про 

органічне виробництво та відповідне маркування сільськогосподарської 

продукції і продуктів харчування; 

– стандарти органічного сільськогосподарського виробництва та 

маркування  сільськогосподарської продукції і продуктів харчування «БІОЛан» 

– приватні українські стандарти ; 

– національна Органічна Програма (NOP) – національна органічна 

програма США; 

– японські сільськогосподарські стандарти (JAS) – національні стандарти 

Японії; 

– стандарти «Біо Свіс» (Bio Suisse) – приватні стандарти швейцарської 

Асоціації «Біо Свіс»; 

– Деметр – стандарти біодинамічного сільського господарства; 

– внутрішньодержавні стандарти, постанови, програми і правила 

(директиви і правові норми) [49]. 



Українські виробники, які хочуть підтвердити статус своєї продукції, як 

органічної повинні мати пакет документів, які підтверджують відповідність їх 

продукції ДСТУ чи ТУ, гігієнічні сертифікати та міжнародний органічний 

сертифікат, регламентований в державних Директивах країн Європейського 

союзу (Постанова ЄС № 2092/91 від 24 червня 1991року), США (USDA/NOP – 

Американська національна органічна програма) або Японії (JAS– Японські 

стандарти для сільського господарства) [50]. 

Міжнародною організацією, яка розробляє нормативи і здійснює 
контроль за дотриманням правил сертифікації акредитованими національними 
організаціями є Міжнародна федерація органічного сільськогосподарського 
руху IFOAM (Internenational Federation of Agrikulture Movement ) [49, с.22–28]. 

Федерацією були розроблені та прийняті принципи ведення органічного 
господарства: 

– Принцип здоров’я – органічне господарство охороняє та зміцнює 
здоров’я грунтів, рослин, тварин та людини, як єдиної та неділимої екосистеми. 

– Принцип екологічності – органічне господарство засновано на живих 
екосистемах та природних циклах, працює разом з ними, наслідує їх правила та 
приклад та допомагає зберегти їх цілісність та гармонію. 

– Принцип справедливості – органічне господарство базується на 
справедливих відносинах з оточуючим середовищем та рівних можливостях 
кожної людини. 

– Принцип турботи та збереження – органічне господарство засноване на 
зберігаючих методах вирощування та відповідальному піході до охорони 
здоров’я сучасного та майбутнього поколінь і оточуючого середовища в цілому. 

У 1980 році федерацією були сформульовані базові стандарти ведення 
органічного виробництва та переробки. Пізніше був розроблений 
«Акредитаційний критерій IFOAM», за допомогою якого здійснювалась оцінка 
сертифікаційних установ на предмет дотримання ними базових стандартів. 
Сьогодні базові стандарти та акредитаційні критерії IFOAM широко 
використовуються у світі, як «міжнародні стандарти ISO» [51-54]. 

Саме серія міжнародних стандартів ISO 14000 зорієнтована на екологічні 
методи управління, аудит, екологічну оцінку, маркування декларування та інші 
складові екологізації будь–якого виробництва. Основні нормативні документи, 



що складають серію ISO 14000, наведено у табл. 1.1. 
Таблиця 1.1 

Міжнародні нормативні документи серії ISO 14000 
Позначення Назва стандарту 

Системи екологічного керування 
ISO 14001:2004 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо 

застосування 
ISO 14004:2004 Системи екологічного керування. Загальні настанови щодо 

принципів, систем та засобів забезпечення функціонування 
Екологічний аудит та екологічна оцінка 
ISO 14015:2001 Екологічне керування . Екологічна оцінка виробничих об’єктів та 

організацій 
ISO 19011:2002 Керівні настанови щодо аудиту систем управління якістю та (або) 

екологічного керування 
Екологічне маркування та декларування 
ISO 14020:2000 Екологічні етикетки та декларації. Основні принципи 
ISO 14021:1999 Екологічні етикетки та декларації. Декларовані екологічні заяви 

(екологічне маркування по типу ІІ) 
ISO 14024:1999 Екологічні етикетки та декларації. Екологічне маркування по типу 

І. Принципи і процедури 
ISO/TR 14025:2000 Екологічні етикетки та декларації. Екологічні дек–ції по типу ІІІ 

Оцінка екологічної результативності 
ISO 14031:1999 Екологічне керування. Настанови щодо оцінювання екологічної 

ефективності. Загальні вимоги 
ISO/TR 14032:1999 Екологічне керування. Приклади оцінювання екологічної 

ефективності 
Оцінка життєвого циклу продукції та послуг 
ISO 14040:1997 Екологічне управління. Оцінка життєвого циклу. Принципи та 

структура 
ISO 14041:1998 Екологічне управління. Оцінка життєвого циклу. Визначення цілі 

і сфери застосування інвентаризаційного аналізу 
ISO 14042:2000 Екологічне управління. Оцінка життєвого циклу. Оцінка впливу 

життєвого циклу 
ISO 14043:2000 Екологічне управління. Оцінка життєвого циклу. Інтерпретація 

життєвого циклу 
ISO 14044:2006 Екологічне управління. Оцінка життєвого циклу. Вимоги та 

настанови 
ISO/TR 14047:2003 Екологічне управління. Оцінка життєвого циклу.  Приклади 

застосування стандарту ISO 14042 
ISO/TS 14048:2002 Екологічне управління. Оцінка життєвого циклу. Формат 

документування даних з оцінки життєвого циклу 
ISO/TR 14049:2000 Екологічне управління. Оцінка життєвого циклу. Приклади 

застосування стандарту ISO 14041 щодо визначення цілі і сфери 
застосування інвентаризаційного аналізу 

Словники 
ISO 14050:2002 Екологічне управління. Словник 

Врахування екологічних аспектів та обмін інформацією 
ISO/TR 14062:2002 Екологічне управління. Врахування екологічних аспектів під час 

проектування та розроблення продукції 
ISO 14063:2006 Екологічне управління. Обмін екологічною інформацією. 

Настанови та приклади 
Джерело: [55, с.32–35]. 



 Попередниками ISO були «організаційні» підходи щодо якості продукції 

(наприклад, концепція тотального менеджменту якості TQM  – total quality 

management), згідно яких досягнення якості відбувається завдяки побудові 

відповідної організаційної структури та розподілу відповідальності за якість 

продукції та послуг. Стандарти ISO 14001 розробляються Технічним комітетом 

207 (TC 207) Міжнародної Організації Стандартизації (ISO) з урахуванням вже 

існуючих міжнародних стандартів у сфері систем менеджменту якості продукції 

(ISO 9001), у відповідності до якого сьогодні сертифіковано більше, ніж 70000 

підприємств та кампаній по всьому світу. Екологічні характеристики є 

невід'ємною складовою показників якості продукції, тому загальне управління 

якістю передбачає й врахування екологічних характеристик. Через це багато з 

підприємств, які впровадили систему управління якістю (в Україні – близько 

700), інтегрують систему екологічного менеджменту у свої системи управління 

якістю. 

 Британський стандарт BS 7750 (Specification for Environmental 

Management Systems) теж розглядає систему екологічного менеджменту. Він 

підготовлений та випущений Британським Інститутом Стандартизації, та 

повністю відповідає вимогам стандарту якості BS 5750 (та ISO 9000). BS 7750 

було прийнято Фінляндією, Нідерландами та Швецією. Франція, Ірландія та 

Іспанія розробили свої стандарти [56]. 

 Не менш значущою у питаннях якості і безпеки харчових продуктів та 

розробленні стандартів, щодо органічних харчових продуктів є міжнародна 

організація Комісія Кодекс Аліментаріус [57]. 

Сьогодні в Україні існують певні проблеми впровадження процесу 

органічного виробництва. Насамперед – це недосконалість відповідного 

законодавства, в результаті чого органічним виробникам не вистачає фінансової 

підтримки з боку держави. Уряди багатьох країн світу надають таку підтримку 

органічним господарствам у вигляді, наприклад, часткової державної 

компенсації вартості проведення сертифікації виробництва органічної 

продукції.  

Для стимулювання сільськогосподарських товаровиробників до 



виробництва екологічно чистої продукції слід враховувати низку специфічних 

факторів, а також потрібен економічний механізм, за допомогою якого держава 

змогла би зацікавити виробників випускати саме таку продукцію. Фактори 

впливу з боку держави можуть бути двох видів:  

– це економічні стимули у вигляді пільгового оподаткування, субсидій та 

кредитування за відновлення та оборону природних ресурсів, підвищення 

закупівельних цін саме на екологічну продукцію, державне страхування, 

продаж прав на забруднення тощо; 

– та економічні санкції, що застосовуються до порушників встановлених 

стандартів (штрафи, підвищення цін на забруднену продукцию, платежі за 

забруднення та розміщення відходів, платежі за понадлімітне та нераціональне 

використання і т.і.) [58, 59]. 

Функціонування такого механізму можливе лише у разі існування 

нормативно–правової підтримки у вигляді законів, стандартів, систем контролю 

якості продукції. Такий економічний механізм забезпечує пріоритетність 

інтересів споживача, а не отримання товаровиробником прибутку будь–якими 

засобами. Для товаровиробника головним орієнтиром повинна стати 

зацікавленість окремого споживача і суспілъства в цілому у збільшенні 

виробництва екологічно чистої продукції [60]. 

Для втілення в життя цього положення існує багато інструментів, одним із 

основних серед яких є ціни. Сьогодні держава доплачує 30% до заготівельних 

цін на деякі види сільгосппродукції, яка булла вирощена без використання 

отрутохімікатів. Ця продукція призначена для виробництва дитячого і 

дієтичного харчування. Але великого стимулу такі дії з боку держави не мають. 

На це існують об'єктивні причини, а саме:  

– під дію норми підпадає дуже обмежений асортимент продукції, і як 

наслідок, коло споживачів цієї продукції теж дуже обмежене; 

– як правило, екологічно чисту продукцію сільськогосподарські 

підприємства виробляють, на умовах держзамовлення або цільових договорів 

[36]. 

Для більшого заохочення товаровиробників до виробництва екологічно 



чистої сільськогосподарської продукції потрібні наступні дії: 

– збільшити розміри доплат; 

– поширити доплати на виробництво всієї екологічно чистої продукції; 

– запропонувати екологічно чисту продукцію для всього ринку, а не тільки 

його окремим частинам [36]. 

Такий підхід дозволить товаровиробникам отримувати прибуток від 

виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції, навіть у 

випадках отримання меншої її кількості, та стимулюватиме їх до застосування 

екологічно чистих технологій та направлення коштів на збереження та 

відновлення навколишнього середовища [36, с. 138–142]. 

Розвинені країни світу є лідерами і у виробництві органічних продуктів, 

які охоплюють великі сегменти їх ринків продуктів харчування. Не зважаючи на 

більш високу ціну, споживачі різних країн світу все ж таки віддають перевагу 

екологічно чистій продукції.  

Що стосується України, то сьогодні до вітчизняної органічної продукції 

належить майже винятково сировинна продукція: ягоди, зернові, бобові та 

олійні культури, які потребують подальшої переробки та орієнтовані на експорт. 

Із готових продуктів на прилавках магазинів можна побачити макаронні вироби, 

крупи, джеми та олії. Під заказ можна придбати деякі види ковбасних виробів 

вітчизняного виробництва. 

Тому сьогодні існує нагальна потреба у розробці та прийнятті власної 

державної програми розвитку органічного виробництва, як екологічно–, 

соціально– та економічнодоцільного напрямку виробничої діяльності. Для цього 

необхідно створення законодавчої бази та національної системи сертифікації 

органічних продуктів, стимулювання відкриття національної мережі 

спеціалізованих магазинів, активізація проведення робити зі споживачами про 

переваги органічних продуктів: способи їх виробництва, склад, позитивний 

вплив на організм людини, а також стимулювання зацікавленості у виробництві 

саме такої продукції. 

Таким чином, результати якісного аналізу економіко–екологічної 

складової вироблення продуктів харчування, дозволяє визначити наступні 



негативні фактори, що впливають на розвиток органічного виробництва: 

– погіршення екологічного становища, оточуючого середовища; 

– невідповідність технологій виробництва природним процесам; 

– невідповідність застарілих технологій потребам сучасного ринку 

споживання продукції; 

– невелика кількість повністю придатних, для виробництва екологічно 

чистої продукції, земель; 

– недосконалість відповідної законодавчої бази, яка б забезпечувала 

розвиток технологій виробництва органічних продуктів; 

– відсутність вітчизняних органів сертифікації, і, як наслідок, невелика 

кількість підприємств, що отримали відповідні дозволи на роботу в галузі 

органічного виробництва; 

– висока собівартість органічної продукції, та, як наслідок, обґрунтовано 

високі ціни на органічну продукцію, та обмеженість доступу до неї широких 

верств населення; 

– термінологічна неузгодженість основних понять, що стосуються 

органічного виробництва та суміжних з ним категорій. 

Зважаючи на це можна сказати, що  «органічні продукти» для України це, 

хоч і недалеке, але все ж таки майбутнє. Навіть в більш обізнаних з цих питань і 

більш заможних країнах ЄС, лише 15% населення згодні платити сьогодні 

удвічі більшу ціну за такі продукти.  

Враховуючи вище сказане, можна зробити висновок про необхідність 

певного адаптивного періоду та відповідних методик (економічних, 

технологічних, управлінських тощо) при переході від існуючих традиційних 

підходів у виробництві продуктів харчування, до органічного харчування. 

Такі адаптаційні методики повинні базуватись на всебічному 

комплексному аналізі існуючого стану виробництва з врахуванням сучасних 

тенденцій оздоровчого харчування.  

Під оздоровчим харчуванням ми сьогодні розуміємо систему заходів 

повноцінного забезпечення населення різноманітними продуктами харчування, 

які б: 



– задовольняли потреби організму у життєво необхідних нутрієнтах;  

– мали енергетичну цінність, що відповідає енергетичним витратам 

організму;  

– підвищували працездатність організму та його адаптацію до 

навколишнього середовища; 

– хімічно складалися з речовин що задовольняють фізіологічні потреби та 

забезпечують оптимальний фізичний і розумовий розвиток організму [61] 

Оздоровче харчування не є лікувальним. Його ціллю є в першу чергу 

профілактика захворювань, збереження і зміцнення здоров'я людини, 

продовження її життя, яке залежить не тільки від соціальних та екологічних 

факторів, а і від структури харчування, його раціоналізації і чистоти харчових 

продуктів [62, 63]. 

У більш конкретизованому вигляді біологічні основи харчування 

людини включають наступні принципові положення, які складають основу 

концепції оздоровчого та функціонального харчувань, що сьогодні стають все 

більш популярними у світі:  

– організм людини має потребу в надходженні з їжею органічних 

речовин, солей і води; 

– потреба людини в харчових речовинах і енергії залежить від віку, статі 

та характеру виконуваної роботи;  

– витрата організмом харчових речовин та енергії повинен 

урівноважуватися їхнім надходженням з їжею;  

– необхідна для людини енергія міститься в хімічних структурах 

органічних харчових речовин;  

– харчові речовини (як органічні, так і мінеральні) повинні бути 

збалансовані між собою стосовно до потреб організму, тобто представлені в 

певних співвідношеннях; 

– збалансованість їжі людини досягається (на відміну від харчування 

деяких тварин) за рахунок включення в харчовий раціон продуктів різних груп; 



– організм людини має потребу в надходженні ряду органічних речовин у 

готовому вигляді (вітаміни, амінокислоти й поліненасичені жирні кислоти), 

тому що не здатний синтезувати їх з інших речовин їжі;  

– склад їжі та, відповідно, набір і кількість харчових продуктів повинні 

відповідати індивідуальним особливостям організму; 

– вплив їжі може підсилити або послабити роботу систем організму. 

Посилення під дією їжі одних функцій може супроводжуватися ослабленням 

інших. Людина поставлена природою перед вибором цілей харчування: їй 

доводиться вирішувати, яку з функцій підсилити й чим можна поступитися;  

– їжа повинна бути безпечною, а застосовувані кулінарні прийоми її 

обробки не повинні шкодити;  

– робота організму підпорядкована біоритмам. Слідуючи їм, людина 

повинна дотримуватися режиму харчування [64, с. 39–40]. 

У зв’язку зі швидким розвитком хвороб цивілізації, що викликані 

неправильним харчуванням, в усьому світі сьогодні дуже гостро постає питання 

корисності та безпеки харчових продуктів, а також про нагальну необхідність 

надання споживачам достовірної інформації про їх якість та вплив на організм. 

В процесі еволюції змінилось уявлення людини і про способи виробництва 

харчових продуктів. Це обумовлено двома основними аспектами: 

– нові вимоги, що ставить людина до продуктів харчування в процесі 

розвитку суспільства на кожному конкретному його рівні, пов’язані зі зміною 

способу життя; 

– інновації в харчовій промисловості, обумовлені рівнем НТП [65, 66]. 

Кожен день зростає темп сучасного життя. Сьогодні щоб бути успішним 

потрібно бути швидким і встигати робити велику кількість справ. З одного боку 

такий темп потребує вживання людиною достатньої кількості їжі для отримання 

розумової енергії, з іншого він руйнує саму «формулу їжі», бо зниження 

фізичної активності призводить до зменшення рівня енергозатрат [67]. 

Природа не створила продукту, який би вміщував всі потрібні людині 

компоненти і тільки комбінація різних продуктів може забезпечити організм 

всім спектром потрібних речовин. Але сьогодні можна говорити про значні 



недоліки в харчуванні населення. Відбувається зміна у структурі та якості 

харчування за рахунок зниження споживання таких цінних продуктів, як молоко 

та молочні продукти, овочі, фрукти, збільшення частки хлібобулочних виробів, 

картофелю та консервованих продуктів, що мають тривалий строк придатності.  

В той же час в умовах підвищеного психоемоційного навантаження та 

погіршення екологічної обстановки зростає потреба людини у специфічно 

важливих речовинах (нутрієнтах), як суттевому захисному факторі. 

Встановлено, що організм людини для оптимального функціонування повинен 

щоденно отримувати близько 600 таких речовин, до яких належать 

амінокислоти, вітаміни, макро– та мікроелементи, органічні кислоти, 

фітокомпоненти, харчові волокна та інше. Скорочення споживання натуральної 

їжі формує дефіцит нутрієнтів, що в кінцевому результаті може привести до 

перетворення їжі у фактор ризику виникнення тяжких хороб. Так існують 

гіпотези, що негативні харчові фактори прямо або опосередковано зв’язані з 

виникненням 30% усіх форм ракових захворювань у чоловіків і 50% у жінок 

[68-71]. 

Як свідчать дані МОЗ України, здоров'я населення лише на 10–15% 

залежить від спадковості, на 10–20% – від екологічної ситуації, на 10–15% – від 

рівня розвитку систем охорони здоров'я і на 50–70% від способу життя, в тому 

числі і від харчування. 

 Проблема взаємозвязку харчування і здоровя людини є досить 

актуальною, і знаходиться в центрі уваги дослідників України та інших країн. 

За даними Інституту харчування АМНУ, у більшості населення України 

виявлені порушення повноцінного харчування, зумовлені як недостатнім 

споживанням харчових речовин, так і порушенням харчового раціону [72]. 

Україна перебуває у складній демографічній (скорочення чисельності 

населення, збільшення частки літніх і хворих людей), соціальній (ріст міського 

населення, зміна характеру праці, розшарування суспільства за рівнем 

доходів), економічній (спад виробництва, обмеженість продовольчих ресурсів, 

тверда конкуренція на ринку продуктів харчування) і екологічній ситуації [73, 

38]. 



Цифри офіційної статистики МОЗ України свідчать про наявність 

серйозних проблем у стані здоров'я українців: 

– близько 80% населення мають патологію; 

–  наявність надлишкової маси й ожиріння в 48–60% населення;  

– 60% жінок страждає від анемії; 

– середня тривалість життя в Україні з 1990 року скоротилася з 69,2 до 

65,8 років, у тому числі у чоловіків вона становить 58,6 років (майже на 20 

років нижче, ніж у розвинених країнах світу), у жінок – 63 роки;  

– у молодих людей у віці (25–35 років) відзначається факт передчасного 

фізіологічного старіння (у чоловіків – на 7–8 років, у жінок – на 3 роки), 

обумовленого розвитком так званої «соціальної патології» – фізичними 

перевантаженнями, стресогенними захворюваннями, психічними розладами, 

відсутністю ідеологічних принципів у житті тощо; 

– у 75% чоловіків й 38% жінок у віці 35–40 років фіксуються ознаки 

захворювання атеросклерозом, а після 55–60 років – майже у 100% 

обстежених. Смертність від гострих інфарктів й інсультів становить близько 

58%;  

– симптоми вираженої білково–калорійної недостатності й ризик її 

розвитку виявлений у 19% населення, 40% населення України мають у 

харчуванні дефіцит білка й 70% – вітамінів; 30% мають надлишок у рівні 

калорійності внаслідок перевищення норм споживання вуглеводів;  

– усього 6–8% дітей, що народжуються, визнаються лікарями здоровими, 

причому кількість захворювань рахітом, алергією, анемією у немовлят зросло 

на 20%, у порівнянні з 1990 роком. За 15 років кількість алергійних 

захворювань у Україні збільшилося в чотири рази; до початкової школи 

хронічних захворювань немає лише в 10–12% учнів, у середніх класах – в 8%, 

у випускних – в 5% [74]. 

Також фахівцями МОЗ України, встановлено, що в раціонах студентської 

молоді домінує (33%) споживання макаронних виробів, хлібопродуктів, 

картоплі, кондитерських виробів; 20% студентів не вживають яйця й рибу; 30% 

– не люблять і бажають споживати вершкове масло, 10% – молоко, 25% – 



крупи, 27,5% – бобові й горіхи. Щодня вживають свіжі овочі й фрукти тільки 

53,5% студентів. Навпаки, продуктів тваринного походження, солодкої й 

солоної їжі – більше добової норми. Так, загальними жирами зловживає 64,8% 

студентів, при цьому частіше тваринними, ніж рослинними [75]. 

Безумовно, структура харчування населення України багато в чому 

обумовлена рівнем доходу й величиною прожиткового мінімуму. Але у багатьох 

випадках це не головна проблема. Недостатній рівень знань основ 

раціонального харчування, незбалансований раціон, низька харчова цінність 

продуктів, шкідливі речовини, що містяться в їжі, низький рівень культури 

споживання їжі, шкідливі звички та зміна способу життя населення, зростаючі 

тенденції до посилення соціальної диференціації населення України та 

погіршення показників рівня життя сьогодні є основними факторами, що 

впливають на недостатність раціонального харчування [76, 77]. 

Як свідчать дані звіту про стан продовольчої безпеки України, 

середньодобова поживність раціону українця становить 2946 ккал, що майже на 

18 % перевищує граничний критерій (2500 ккал), проте складається він, в 

основному (на 39–43%), з хлібопродуктів та картоплі, а рівень споживання 

базових джерел тваринних білків, фруктів й овочів у 2 рази нижче за 

встановлений пороговий критерій.  

Перевищення вживання хлібопродуктів та картоплі є свідченням 

незбалансованості харчування населення, яке намагається забезпечити власні 

енергетичні потреби за рахунок більш економічно доступних продуктів [77, 78]. 

Що стосується м'яса та м'ясопродуктів, то при нормі споживання 

розробленій Інститутом харчування МОЗ України, – 78 - 81 кг/рік на особу 

(табл. 1.2) в Україні з 1990 року відбувалося зниження кількості споживаних 

м'ясопродуктів, і сьогодні воно становить 51,2 кг/рік на особу [75, 79]. 

Сукупні витрати домогосподарств у 2011 році становили 2754,08 гривні 

на місяць, з них домогосподарства витрачали на харчування 1426,1 гривні на 

місяць, що становить 51,8% при пороговому рівні 60%.  

Слід зазначити, що у країнах ЄС питома вага витрат на харчування у 

загальних витратах домогосподарств знаходиться в межах 20–25% [80-87]. 



Таблиця 1.2  

Споживання харчових продуктів у середньому на душу населення України 

(рекомендація Інституту харчування МОЗ України) кг, на рік 

Харчові продукти Раціональна 
норма 

Фактичне споживання у 
2011 році 

Хліб і хлібопродукти (у перерахунку на 
борошно) 

101,0 110,4 

М'ясо і м'ясопродукти (у перерахунку на м'ясо) 80,0 51,2 
Молоко і молокопродукти (у перерахунку на 
молоко) 

380,0 204,9 

Риба і рибопродукти 20,0 13,4 
Яйця (шт.) 290 310 
Овочі та баштанні 161,0 162,8 
Плоди, ягоди та виноград 90,0 52,6 
Картопля 124,0 139,3 
Цукор 38,0 38,5 
Олія  рослинна всіх видів 13,0 13,7 

Джерело: [75, 79] 

Якщо розглядати структуру витрат на  продукти харчування (рис. 1.1), то 

більше всього українці витрачають грошей на м'ясо і м’ясопродукти – 25 

відсотків (358,7 грн. на домогосподарство), овочі (включаючи картоплю) – 14 

відсотків (195,2 грн.), хліб і хлібопродукти – 13 відсотків (185,2 грн.), молоко і 

молочні продукти –12 відсотків (167,9 гривні) [79]. 

 

 
Рис. 1.1.  Структура сукупних витрат домогосподарств на харчування у 

2011 році за даними звіту про стан продовольчої безпеки України 



Якщо розглянути вище наведені показники з урахуванням диференціації 

населення за соціальними групами, то у 2011 році 20% домогосподарств із 

найбільшими доходами у середньому витрачали на харчування 2309,2 грн. на 

місяць, а 20% домогосподарств з найменшими доходами – 1440,02 грн. (табл. 

1.3).  

Таблиця 1.3 
Диференціація обсягів продовольчого споживання  

(у середньому на місяць на особу; кілограмів) 

 
Раціональні 
норми 
споживання 

Споживання за 
квінтильними (20%) 
групами в залежності від 
розміру сукупних доходів 

Співвідно–
шення 
вищого і 
нижчого 
квінтилів 

перший 
квінтиль 
(нижчий) 

останній 
квінтиль 
(вищий) 

Хліб і хлібопродукти (у 
перерахунку на борошно) 8,41 8,60 9,30 1,08 

М'ясо і м'ясопродукти (у 
перерахунку на м'ясо) 6,66 3,7 7,0 1,89 

Молоко і молокопродукти (у 
перерахунку на молоко) 31,66 14,50 24,1 1,67 

Риба і рибопродукти 1,66 1,3 2,20 1,69 
Яйця (шт.) 24,16 17,9 23,0 1,29 
Овочі (в т.ч. картопля) та 
баштанні 13,41 8,0 12,3 1,53 

Плоди, ягоди та виноград 7,5 7,10 8,0 1,12 
Цукор 3,16 2,50 5,5 2,24 
Олія  рослинна всіх видів 1.08 2,60 3,60 1,37 
Джерело: складено автором за даними [75, 79]. 

Як можна побачити із даних табл.1.3, у межах норм розроблених 
Інститутом харчування МОЗ України знаходиться споживання м'яса і 
м'ясопродуктів, лише особами які відносяться до вищого квінтилю. Також 
цими особами перевищенно споживання хлібу та хлібопродуктів, риби та 
рибопродуктів, цукру та рослинної олії [80-87]. 

Чисельність осіб у нижчому квінтилі у 2011році становила 9,6 млн. осіб, 

у вищому квінтилі – 7,9 млн. осіб. Недостатнім у цьому квінтилі є споживання 

молока та молокопродуктів і овочів. У нижчому квінтилі майже всі показники, 

крім хлібу і хлібопродуктів та овочів (імовірно за рахунок картоплі), нижчі за 

норми розроблені Інститутом харчування МОЗ України. Тому можна зробити 

висновки про незбалансованість та нераціональність харчування населення 

України. 



Уникнути наслідків несприятливих екологічних та техногенних дій на 

продукти харчування, можливо тільки при забезпеченні на всіх стадіях 

виробництва надійного захисту при розробці і вдосконаленні технологій 

харчових продуктів. На сучасному етапі розвитку харчової промисловості 

актуальним є створення наукоємних технологій, які дозволяють інтенсифікувати 

виробництво і одночасно підвищувати якість продукції, що виробляється. 

Вирішити цю задачу покликані натуральні харчові добавки й інгредієнти, які 

мають високу харчову і біологічну цінність та поліпшують органолептичні 

показники готового продукту [88, 89, 90]. 

Забезпечення населення високоякісними і повноцінними різноманітними 

продуктами харчування – одна із найважливіших соціально–економічних 

проблем, яка невід’ємно пов’язана з розробкою прогресивних технологій, що 

враховують новітні досягнення фундаментальних та прикладних досліджень. 
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