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чоловіків і 36% жінок не доживають до пенсійного віку. Характерним 
показником є здоров'я дітей. За статистикою чисельність умовно здорових 
дітей складає біля 15%, для багатьох з них характерні патології центральної 
нервової системи. Особливо необхідно виділити екологічно залежні 
патології, які характеризують загальну і дитячу смертності: хронічний 
бронхіт і пневмонії, обумовлені якістю навколишнього середовища, яке 
визначається не тільки речовинним навантаженням шкідливих речовин, 
але і фізичним, зокрема електромагнітним випромінюванням від антен 
мобільного зв’язку, теле-, радіоантен і локаторів спостереження за 
повітряними і водними транспортними засобами.  

Основні висновки: 1) смертність, народжуваність і 
захворюваність населення та екологічні характеристики – найбільш чутливі 
демографічні показники, на які активно впливають характеристики 
середовища на здоров'я людини і визначаються в основному екологічними 
факторами, надійністю й ефективністю контролю за станом навколишнього 
природного середовища; 2) без активного державного тиску на 
забруднювачів проблему народжуваності вирішити неможливо, бо в 
екологічно хворому довкіллі не можуть народжуватися і жити здорові люди; 
3) досліджені фактори вказують на небезпеку існування українського 
народу, держави через вимирання. 
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ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ 
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

 

Останнім часом все більшої актуальності набувають проблеми, які 
існують навколо виробництва, сертифікації, контролю якості та споживання 
продуктів харчування, а також їх екологічної безпеки. Проблеми 
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харчування і здоров’я тісно взаємопов’язані. Здоров’я людини залежить від 
того, чим вона харчується. Бо продукти — це “цеглинки”, з яких будується 
кожна клітина організму. 

Питанням екологічності продукції харчової промисловості 
присвятили свої праці провідні вітчизняні вчені-економісти, технологи, 
медики, екологи, зокрема: О.О.Бєлан, Г.І.Гончаров, М.П.Гуліч, 
Б.М.Данилишин, В.Ф.Доценко, Ю.Г.Кожанов, П.Б.Козлов, В.Н.Корзун, 
Л.В.Маринченко, П.В.Перетятько та багато інших. 

Згідно із Законом України "Про захист прав споживачів" та із 
загальновизнаною міжнародною практикою відповідальність за 
відповідність харчових продуктів вимогам законодавчих актів і державних 
стандартів несуть підприємства-виробники. Важливо, щоб якість харчових 
продуктів, які реалізують у торговельній мережі, була ідентична тим 
вимогам, які закладено в державних стандартах і технічних умовах на їх 
виробництво. Як засоби ідентифікації використовують нормативні, технічні 
та товарносупровідні документи, а також маркування. Слід “озброїти” як 
товарознавців, так і споживачів необхідними знаннями щодо своєчасного 
розпізнання різних підробок товарів.  

У сучасних умовах людина все менше довіряє якості вироблених 
продуктів. Це пов'язано як з погіршенням умов навколишнього середовища 
(підвищена хімізація і індустріалізація виробництва), з забрудненням 
харчових продуктів, консервуванням та пакуванням, так і з генною 
модифікацією продуктів харчування, низьким контролем якості в процесі 
виробництва продуктів харчування.  

Є ще одна причина, через яку знижується якість – це використання 
дешевої сировини для виробництва, скорочення технологічних циклів і, як 
не дивно, використання високотехнологічного обладнання. Для 
додержання екологічної безпеки виробництва всі його процеси мають 
відповідати вимогам «зелених» технологій, а самі продукти мати зелену 
позначку, що свідчить про їх високу якість та екологічну безпеку.  

В умовах України надзвичайно складно, майже неможливо, 
контролювати продукти харчування за всіма можливими забруднюючими 
речовинами, генетично модифікованими складовими, оскільки це надто 
дорого.  

Успішний процес інтеграції України в світове економічне 
співтовариство не можливий без координації зусиль з випуску якісної та 
безпечної харчової продукції. Для реалізації цих задач на підприємствах 
харчової промисловості розробляються та впроваджуються системи 
управління якістю і безпечністю, які засновані на принципах НАССР, 
успішне використання яких неможливе без впровадження та дотримання 
виконання загальних принципів гігієни харчових продуктів. 

Основною розбіжністю у вітчизняному та європейському 
законодавстві є відношення до таких категорій як якість та безпека 
продукту. В країнах ЄС якість харчових продуктів – це категорія суто 
комерційна, яка не підлягає контролю з боку держави. В Україні якість та 
безпека харчових продуктів єдине ціле і тільки в такому разі продукція 
відповідає вітчизняним стандартам. Важливим є збереження українських 
смакових і технологічних традицій. 
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Основні напрямки Європейської концепції забезпечення безпеки 
харчових продуктів такі: виробник несе повну фінансову і юридичну 
відповідальність за безпеку продукції, яку він виготовляє, та обов'язкове 
введення системи НАССР.  

Тому необхідно виділити такі основні пріоритети щодо якості та 
екологічної безпечності продуктів харчування: 

- контроль за якістю та безпекою продовольчої сировини і супутніх 
матеріалів, харчових продуктів, особливо дитячих, а також організація 
санітарної просвіти населення; 

- контроль за безпекою імпортної продукції, особливо виготовленої 
на основі генетично модифікованих організмів (обов’язкове маркування 
такої продукції);  

- подальше удосконалення нормативно-правової бази, зокрема 
розроблення національних медико-біологічних вимог і санітарних норм 
якості та екологічної безпечності продовольчої сировини та харчових 
продуктів. 
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ У СФЕРІ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

 

Актуальність. В умовах загострення оздоровчих і демографічних 
проблем суспільства виникла загальна потреба введення у вищих 
навчальних закладах нової спеціальності “Здоров’я людини”, метою якої є 
забезпечення системи охорони здоров’я кваліфікованими фахівцями, 
здатними опікуватися розвитком різних напрямів зміцнення здоров’я, 
підвищення дієздатності людей, попередженням хвороб, збільшенням 
загальної тривалості життя та активного довголіття через спеціально 
організовані фізкультурно-оздоровчі, освітні, реабілітаційні, 
дієтотерапевтичні, рекреаційні, корекційно-розвивальні та інші заходи. З 
огляду на широкий спектр професіональної підготовки фахівців зі здоров’я 
людини виникає потреба пошуку і впровадження відповідних 
концептуальних та інституційних засад, спроможних забезпечити потрібні 
умови для оволодіння необхідними знаннями, вміннями та навичками й 
успішну їх реалізацію в професійній діяльності, аби допомогти організму 
впоратися із хворобою, прискорити процес одужання і відновлення 
порушених функцій за допомогою різних прикладних спеціалізованих 


