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Повноцінне раціональне харчування, як доведено світовим медичним досвідом і 
численними науковими дослі- дженнями, є фундаментом профілактики багатьох 

неінфекційних захворювань. Неприпустимо низьким є рівень освіти населення з 
питань здорового, раціонального та лікувально-профілактичного харчування. 
Метою дослідження було вивчення стану, тенденцій та медико-соціальних аспектів 
проблеми харчування в Україні .  

Методи та результати досліджень. Було здійснено аналіз вітчизняної та зарубіжної 
літератури з проблеми харчування, статистичної інформації бази даних „Здоров’я 
для всіх” ЄРБ ВООЗ та офіційних статистичних матеріалів Центру медичної 
статистики МОЗ України за 2003 - 2013 роки,анкетування пацієнтів.  

Аналіз сучасного стану харчування населення України протягом 2003 - 2013 рр. 
свідчить про наявність негативних тенденцій у стані харчування населення, що 
може негативно впливати на біосинтез гемоглобіну, викликати порушення 
діяльності нервової системи, обмінних процесів, фізичного розвитку, зниження 
імунітету, і спричинювати розвиток аліментарно зумовлених хвороб (анемію, 
ендокринні хвороби, захворювання серцево-судинної системи, аліментарну 
дистрофію й інші хвороби).  

В останнє десятиліття серед населення України, як і багатьох економічно 
розвинених країн світу спостерігається виразна тенденція до набирання зайвої 
маси тіла та поширення ожиріння. Це пов'язано не тільки з тим, що у більшості 
населення харчовий раціон складається з дешевої, некорисної їжі, а й з 
патологічними порушеннями центральної нервової системи, з гормональними 
зрушеннями. Щорічно з приводу ожиріння здійснюється 1,0 тис. первинних 
звернень в лікувально-профілактичні заклади. Значимість проблеми ожиріння 
визначається загрозою інвалідизації пацієнтів молодого віку і зменшенням 

загальної тривалості життя в зв’язку з розвитком тяжких супутніх захворювань.  

Також вчені проводять пряму залежність між вживанням у їжу трансгенів і 
погіршенням здоров'я людства в останні десять років (ожиріння, зростання 
онкологічних захворювань, різного виду алергії).  

Отже, враховуючи важливу роль аліментарних чинників у формуванні здоров'я, 
необхідне регулювання та контроль якості і безпеки продуктів харчування на рівні 
норм міжнародного законодавства в галузі харчування. Освіта та інформування 
громадськості про здорове харчування в школах, на робочих місцях, в магазинах, 
об'єктах громадського харчування впливає на звички харчування. Роботу 
медичного персоналу закладів первинної ланки охорони здоров'я необхідно 



спрямовувати на проведення ефективних освітніх заходів з метою підтримання 
здорових навичок харчування, пропагування сучасних науково обґрунтованих 
дієтологічних рекомендацій, що відповідають поняттям раціонального харчування, 
сприяють налагодженню здорового харчування і знижують ризик виникнення 
аліментарно зумовлених захворювань.  

 

 


