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Важливе значення для розірвання всіх ланок ланцюга зараження
це обробка кліток і предметів догляду. Саме тому вирішили продовжити
тестування даного засобу на технологічному обладнанні з вище
зазначеними концентраціями та часом експозиції. За результатом
досліджень отримано позитивні результати, а саме за 0,5 %
концентрації дезінвазійний ефект становив 73 %, відповідно при 1 %
був 79 %, та при 1,5 %, досяг межі 95 %.
Отже можна зробити висновок, що «Екоцид С» проявляє
дезінвазійну дію на ооцисти еймерій при експозиції 1 година за різних
концентрацій, однак максимального дезінвазійного ефекту досягнуто
1,5 % концентрацією.
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Продукти харчування є важливими та незамінними в житті
кожної людини. Саме тому проблеми, пов’язані із продовольчою
безпекою, завжди були актуальними, а в наш час вони набувають
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особливого значення. Перш за все тому, що за прогнозами ООН,
очікується зростання чисельності населення у 2030 р. до 8,5 млрд., а у
2050 р. – до 9,7 млрд. осіб. Це означає, що кількість продовольства у
2050 р. повинна збільшитись порівняно із сьогоднішнім рівнем
на 60 % [1, с. 6]. За даними експертів ООН, протягом двох останніх
десятиріч через недоїдання і голод щорічно вмирало близько
50 млн осіб. Зростає кількість голодуючих. Так, абсолютна кількість
людей, які недоїдають, зросла від 804 млн осіб у 2016 р. до 821 млн осіб
у 2017 р., тобто на 2,1%. Найважчий стан із забезпеченням
продовольством населення у 40 найбідніших країнах світу, які входять
до так званої «зони голоду», що охоплює екваторіальну частину
Африки і Південно-Східну Азію. Обмежений доступ до продовольства,
особливо до здорової їжі, спричиняє зростання кількості хвороб, високу
дитячу смертність (5 млн. дітей щорічно), зумовлює вкрай низьку якість
життя, провокує соціальну нестабільність [1, с. 7].
В нашій країні ситуація не така критична, проте існує багато
чинників, які негативно впливають на продовольчу безпеку України. Це
і перехід до нових форм господарювання за умов недосконалої правової
бази, відсутність науково обґрунтованої концепції реформ, зниження
рівня та якості життя населення, Отже, дослідження стану продовольчої
безпеки, яка виступає однією з ключових складових національної
безпеки України, оскільки є обов’язковою умовою її соціальної та
економічної стабільності, є досить актуальним.
Стан продовольчої безпеки держави можна охарактеризувати за
допомогою певних індикаторів, які розраховуються в Україні згідно з
«Методикою визначення основних індикаторів продовольчої безпеки»
за такими основними групами харчових продуктів: хліб і
хлібопродукти; м’ясо і м’ясопродукти; молоко і молокопродукти; яйця;
риба і рибопродукти; цукор; олія; картопля; овочі, баштанні; фрукти,
ягоди і виноград. Відповідно до розробленої методики рівень
продовольчої безпеки визначається як інтегральний показникіндикатор, що розраховується на основі окремих індикаторів.
Зокрема, важливим показником стану продовольчої безпеки є
індикатор забезпечення раціону людини основними видами продуктів:
С = Сф / Ср,
(1)
де С – індикатор достатності споживання окремого продукту;
Сф – фактичне споживання окремого продукту на одну особу за рік; Ср –
раціональна норма споживання окремого продукту на одну особу за рік,
погоджена з МОЗ.
Аналіз ситуації, що склалася в Україні щодо споживання
окремих продуктів, наведено в табл. 1.
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Табл. 1. Порівняльна характеристика достатності споживання
окремого продукту в Україні в 1990 р. і в 2018 р.
Вид продукту
Хліб і
хлібопродукти
М’ясо і
м’ясопродукти
Молоко і
молокопродукти
Яйця, шт.
Риба і
рибопродукти
Цукор
Олія рослинна
Картопля
Овочі та
баштанні
Плоди, ягоди

Фактичне
РаціоС1
С2
Відхилення, %
споживання
нальні
норми
2018 р. 2018 р.
1990 2018
харчу- 1990 р. 2018 р.
до
до рац.
р.
р.
вання
1990 р. норм
101

141

99,5

1,40

0,99

-30

-2

80

68

52,8

0,85

0,66

-22

-34

380

373

197,7

0,98

0,52

-47

-48

290

272

275

0,94

0,95

1

-5

20

17,5

11,8

0,88

0,59

-33

-41

38
13
124

50
11,6
131

29,8
13
139,4

1,32
0,89
1,06

0,78
1,00
1,12

-40
12
6

-22
0,0
12

161

102

163,9

0,63

1,02

61

2

90

47

57,8

0,52

0,64

23

-36

Примітки: С1, С2 – індикатори достатності споживання окремого
продукту відповідно в 1990 р. і в 2018 р., розраховані за формулою (1).
Джерело: розраховано за [2; 3].
Як видно з таблиці, ситуація зі споживанням окремих життєво
важливих продуктів харчування в Україні незадовільна і набагато
гірша, ніж це було в 1990 р. Так, в 1990 р. споживання м’яса, риби,
молока і молокопродуктів, яєць, олії майже наближалося до норм
раціонального харчування і становило 85-98 % від нього. В 2018 р.
ситуація погіршилася, оскільки споживання населенням м’яса і
м’ясопродуктів скоротилося на 22 % (що на 34 % менше раціональних
норм харчування); молока і молокопродуктів – на 47 % (що на 48 %
менше від раціонального); риби і рибопродуктів – на 33 % (що на 41 %
менше від раціональних норм). Лише споживання яєць, олії, овочів і
хліба наближалося в 2018 р. до норм і становило 95–102 % від них.
Отже, населення України недостатньо споживає тваринних
білків, що, безумовно, негативно позначається на його здоров’ї,
особливо, коли мова йде про дітей і підлітків. Також населення вживало
недостатню кількість плодів і ягід (на 36% нижче норми). З огляду на
це можна припустити, що харчування українців не збалансоване за
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кількістю вітамінів та корисних мікроелементів. При цьому в 2018 р.
збільшилося споживання картоплі і перевищило норми на 12 %, що
також свідчить про невідповідність сучасного споживання продуктів в
Україні раціональному харчуванню.
Позитивними моментами є збільшення в 2018 р. порівняно з
1990 р., споживання яєць (на 1 %), рослинної олії (на 12 %), овочів і
баштанних культур (на 61%).
Потрібно зазначити, що вирішення продовольчої проблеми
залежить не лише від кількісного забезпечення населення продуктами
харчування, але значною мірою від їх якості. Адже від безпечності та
якості продуктів харчування залежить життя і здоров’я людей.
Встановлено, що до 80% шкідливих речовин надходить до організму
людини з їжею та напоями. При цьому значна частина шкідливих
речовин потрапляє до їжі ззовні (наприклад, важкі метали, пестициди,
нітрати, нітросполуки, радіонукліди, діоксин, гормональні препарати).
Це означає, що якість харчового продукту безпосередньо
залежить від технологій вирощування, переробки і зберігання
сільськогосподарської сировини, з якої цей продукт виробляється.
Основними чинниками, що негативно впливають на якість і безпечність
сільськогосподарської продукції, є такі:
– зростання антропогенного і техногенного навантаження на
природне середовище, що призводить до зниження якості
сільськогосподарської сировини, забруднення шкідливими речовинами
харчових продуктів;
– інтенсифікація аграрного виробництва;
– порушення
технологій
вирощування
сільськогосподарських культур;
– недостатня і застаріла матеріально-технічна база, що знижує
якість сільськогосподарської продукції і збільшує її втрати;
– використання в тваринництві антибіотиків і гормональних
препаратів, виробництво трансгенних культур і використання
трансгенних кормів, які шкідливо впливають на здоров’я людей.
Представленні чинники являють собою суттєву загрозу
продовольчій безпеці країни. Як свідчить досвід розвинених країн світу,
одним із ефективних заходів, які дозволяють налагодити виробництво
високоякісних та екологічно безпечних продуктів харчування, є
розвиток органічного виробництва. Саме завдяки дотриманню
принципів органічного виробництва (зокрема, заборони використання
синтетичних речовин, у т.ч. агрохімікатів, пестицидів, антибіотиків для
превентивних цілей, гормональних препаратів, стимуляторів росту та
підкорму тварин) можна уникнути хімічного забруднення харчових
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продуктів шкідливими речовинами і забезпечити необхідну
якість продуктів.
В Україні є потенціал для широкомасштабного переходу на
органічне виробництво, займаючи 20-е місце у світі та 11-е місце в
Європі за площею сільськогосподарських угідь, зайнятих під
органічним виробництвом. Загальна площа земель з органічним
статусом та перехідного періоду становить біля 300 тис. га. Офіційно
сертифіковані як органічні 304 виробники аграрної продукції [4].
Отже, продовольча безпека є найважливішою частиною
економічної безпеки країни. Проте ситуація зі споживанням окремих
життєво важливих продуктів харчування (м’яса, молока, риби, фруктів
і ягід) в Україні незадовільна. Враховуючи, що важливе значення має не
лише кількість, а й якість і безпечність продовольчих продуктів,
необхідно прискорити перехід сільськогосподарських виробників на
виробництво органічної продукції.
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