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Найсуттєвіші фактори впливу на якість життя людини при виробленні 
продуктів харчування. 

Результати якісного аналізу економіко-екологічної складової 
вироблення продуктів харчування, дозволяє визначити фактори, що значно 
впливають на якість життя людини. Найсуттєвішими з них є такі: 

- погіршення екологічного становища; 

- невідповідність технологій виробництва природним процесам; 

- невідповідність застарілих технологій потребам сучасного ринку 

споживання продукції; 

- органічні продукти – ланка, яка може забезпечити гармонічну 

взаємодію людини, суспільства і природи; 

- невелика кількість повністю придатних, для виробництва екологічно 

чистої продукції, земель; 

- відсутність 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. 
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The main factors, which influence on the life of person, when the 

product is manufactured  

The results of the qualitative analysis economic-ecological component of 

manufacturing a foodstuff, allows finding factors, which has a high influence on 

the quality of the human’s life. The main are: 

- deterioration of ecological situation 

- discrepancy of  manufacture technologies to natural processes  

- discrepancy of old-fashioned technologies to needs of the modern market 

consumption of production 

- organic products – link, which can provide harmonious interaction of the 

person, society and the nature 

- small amount completely suitable for manufacturing of the non-polluting 

goods,  grounds 

- Lack of appropriate legislation that would ensure the development of 

technologies for the production of organic products 

-Lack of local certification bodies, and consequently a small number of firms 

that have received the appropriate permits to work in the field of organic 

production 

  - high cost of organic products, and as a result of reasonably high prices for 

organic products, and limited access to it, the general population. 

 


