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Зараз у світі спостерігається швидке розширення площ під вирощування генно-модифікованих рослин. У 

період з 1996 р. до 2013 р. світові площі, на яких зростають ці рослини, зросли з 1,7 млн. га до 175,2 млн. га. За 

даними [1] International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications в 2013 році у 27 країнах світу 

вирощували генетично модифіковані сорти переважно 4 видів сільськогосподарських культур: соя (79% від 

загальної площі посівів, що займають 84,5 млн. га), бавовна (70% від загальної площі посівів, що займають 

23,9 млн. га), кукурудза (32% від загальної площі посівів, що займають 57,4 млн. га) та ріпак (24% від загальної 

площі посівів, що займають 8,2 млн. га). Як видно із наведених даних, найпоширенішою із трансгенних рослин є 

соя. У першу трійку країн, де найбільше вирощують стійку до гербіцидів сою, входять США (29,5 млн. га), 

Бразилія (23,9 млн. га) і Аргентина (20,2 млн. га). Генно-модифіковані сорти даної культури використовують для 

підвищення врожайності та покращення біологічної цінності зерна сої.  

Законом України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та 

використанні генетично модифікованих організмів» передбачається процедура державної реєстрації, виходячи з 

оцінки безпеки для навколишнього середовища та здоров’я людини трансгенних продуктів, зокрема 

сільськогосподарських рослин. Офіційно генетично модифікованих (ГМ) культур в Україні не зареєстровано. 

Однак спостерігається масове нелегальне вирощування трансгенних сортів сої. За неофіційними даними, у 2005 

році такі посіви складали 200 тис. га з 430 тис. га загальних посівів культури. Трансгенна соя надходить до країни 

під виглядом дослідницьких чи фуражних партій [2]. Найчастіше у цьому контексті згадується соя, яка з’явилася в 

Україні із сусідньої Румунії. Головний мотив і рушійна сила поширення ГМ сої – економічна вигода [3]. 

Однозначної відповіді на питання щодо безпечності ГМ продукції на сьогодні немає [4]. Жодне 

фундаментальне дослідження не зафіксувало наявності певних наслідків для людського організму від вживання 

ГМО. Періодично з’являються повідомлення про різні фізіологічні порушення, які фіксуються у тварин, що 

споживали ГМ продукцію. 

Багато досліджень було проведено з вивчення впливу ГМ-сої на організм тварин. Результати були різними і 

не дали кінцевої оцінки щодо її шкідливості.  

Серед противників ГМО – Єрмакова І.В. Серія експериментів по впливу стійкої до гербіциду «Roundup» 

модифікованої сої, проведена нею на щурах [5-7], зафіксувала загибель 60% новонароджених тварин протягом 

кількох днів після народження, відставання у розвитку інших 40%. У печінці, нирках та сім’яниках піддослідних 

тварин відбулися морфологічні зміни. Спостерігалося порушення інстинктів, зокрема материнського. Однак, до 

чистоти проведення експериментів Єрмакової І.В. висловлюється значна кількість зауважень.  

Дослідження японських вчених [8, 9] щодо впливу нативної та ГМ-сої на щурів при вживанні протягом 52 

та 104 тижнів показують, що довгострокове вживання сої не здійснює шкідливого впливу на тварин. Китайські 

дослідники [10] отримали подібні дані вивчаючи вплив Roundup Ready соєвого борошна на щурів. Узагальнений 

аналіз результатів досліджень, отриманих українськими вченими [11], говорить про відсутність вираженого 

негативного чи позитивного впливу ГМ-компонентів сої на фізіологічний стан досліджуваних щурів порівняно з 

тваринами, яким згодовували натуральну сою.  

Як видно з вищеописаних досліджень отримані результати є суперечливими і неоднозначними. Потрібні 

довготривалі дослідження, щоб з впевненістю говорити про наслідки впливу на організм генно-модифікованих 

рослин.  
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