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Вступ. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” (ст. 50) ви-

значає екологічну безпеку як стан навколишнього середовища, при якому забезпечується по-
передження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я лю-
дей, що гарантується здійсненням широкого комплексу взаємопов’язаних екологічних, полі-
тичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових і інших заходів. 
Довкілля вважається безпечним, коли його стан відповідає встановленим у законодавстві 

критеріям, стандартам, лімітам і нормативам, які стосуються його чистоти  (незабрудненос-
ті), ресурсомісткості (невиснаженості), екологічної стійкості, санітарних вимог, видового рі-
зноманіття, здатності задовольняти інтереси громадян. 
Аналіз попередніх досліджень. Екобезпека природних об’єктів пов’язана з безпекою 

громадян у сфері екології. Це є передумовою здійснення природного і невід’ємного права 
людини на безпечне довкілля. Поряд із людиною, її життям і здоров’ям, честю і гідністю, не-
доторканністю безпека проголошується і визначається Основним Законом найвищою соціа-
льною цінністю (ст. 3 Конституції України).  
У сучасних умовах науково-технічного прогресу, поширення новітніх технологій, а також 

сфер їх застосування невід’ємною складовою екологічної безпеки стає біологічна безпека 
при поводженні з генетично-модифікованими організмами. 
Мета роботи. Проаналізувати правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з гене-

тично-модифікованими організмами. 
Матеріал і результати досліджень. Генетично-модифіковані організми та продукція з їх 

вмістом є результатом застосування методів генної інженерії – одного з напрямів новітніх 
біотехнологій, який, починаючи з 70-х років минулого століття і до сьогодні, інтенсивно роз-
вивається.  
Сам термін „генна інженерія” було запроваджено нобелівським лауреатом Е. Тейтумом 

ще у 1963 році. Фактичне її виникнення умовно відносять до 1972 р., коли в результаті робо-
ти групи мікробіологів на чолі з Бергом була створена перша рекомбінантна молекула ДНК. 
Досягнення в галузі біотехнології відкривають широкі перспективи і знаходять своє засто-

сування сьогодні в медицині, виробництві фармацевтичних препаратів, сільському господар-
стві, харчовій промисловості, зберіганні продуктів, запобіганні захворюваності тварин, пере-
робці сміття, біологічному відновленні або очищенні довкілля тощо. Але переміщення про-
дуктів генної інженерії за межі лабораторій і поширення їх у найрізноманітніших сферах 
людського життя сприймається досить неоднозначно як вченими, так і широкою громадські-
стю. Зумовлено це різними причинами, передусім, відсутністю науково доведеного факту 
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безпечності застосування генетично-модифікованих організмів для людини та довкілля, тоб-
то використання досягнень генної інженерії, з одного боку, надає людині значні можливості 
як у науково-дослідній, так і у прикладній сферах, з іншого – пов’язане з певним ризиком. 
Поштовхом для створення генно-модифікованих організмів була благородна мета – зупи-

нити голод, що переслідує до мільярда населення планети. Нині виникла інша проблема: на-
уковці не можуть спрогнозувати, якими будуть наслідки такого втручання з точки зору біо-
логічної єдності світу та життєдіяльності організмів, у тому числі, й людей. Екологи переко-
нані: оцінити вплив генетичного забруднення за короткий час дуже важко, а ризики, 
пов’язані з ним, починають виявлятись поступово. 
Наприкінці ХХ століття площі посівів трансгенних рослин уже були значними, а на поча-

тку ХХІ століття вже сотні гектарів засіяно модифікованими сортами. Це переважно соя, рі-
пак, соняшник, кукурудза. З 1 млн. га сої, яка вирощується в Україні, трансгенної -  70%. Це 
багато, але це не рекорд: у США на трансгенну сою доводиться 80% посівів, у Аргентині - 
майже 100%. 
Мета одержання ГМО – поліпшення корисних характеристик вихідного організму-донора 

для зниження собівартості продуктів. Наприклад, підвищення стійкості рослини до шкідни-
ків, гербіцидів і захворювань.  
Сьогодні технологія створення ГМО настільки недосконала, що може бути основним дже-

релом біологічних і екологічних ризиків для людини і навколишнього середовища. На думку 
вчених існує низка потенційних ризиків від використання ГМ-рослин.  
У результаті схрещування трансгенних рослин із дикими можуть з’явитися стійкі до гер-

біцидів і пестицидів бур’яни, боротися з якими буде дуже важко. Потрапивши в навколишнє 
середовище, ГМ-рослини можуть стати джерелом „генетичного забруднення”, витіснивши 
„рідні” для даної місцевості види. Також вони можуть вплинути на видовий склад і чисель-
ність мікроорганізмів, комах і хребетних, що мешкають на даній території.  
ГМ-культури можуть бути отруйними не лише для „своїх” шкідників, а й для інших ко-

мах. Потрапляючи в грунт, токсини ГМ-рослин можуть порушити його природну родючість, 
вважають екологи, а вживання в їжу ГМ-продуктів із геномаркером, який зазвичай є геном 
стійкості до антибіотика, може знизити ефективність антибіотиків у боротьбі з хворобами. 
Також використання таких генів може призвести до того, що хвороботворні бактерії самі на-
будуть стійкості до антибіотиків.  
Маніпуляції з генами здатні збільшувати вміст природних токсинів рослин у їжі або ство-

рювати нові токсини. В їстівних ГМ-сортах можуть накопичуватися гербіциди та їхні мета-
боліти. Існує ймовірність перенесення трансгенних конструкцій у геном бактерій, що живуть 
у кишечнику людини. 

Але важливим завданням генної інженерії є також удосконалення якісних характеристик 
харчової продукції, що реалізується, через:  

- зменшення накопичення у продуктах шкідливих речовин; 
- збільшення накопичення корисних речовин; 
- поліпшення технологічних властивостей продовольчої сировини; 
- зміни характеристик продукції для поліпшення її дієтичних, смакових і харчових влас-

тивостей. 
Регулювання питань забезпечення біобезпеки у генно-інженерній галузі на міжнародному 

рівні, здійснюються, передусім, у рамках природоохоронної діяльності ООН, а також у ме-
жах регіональних міждержавних утворень (наприклад, Європейський союз). 
Існує й інша точка зору, не про можливі негативні наслідки від використання ГМО, а про 

право споживача на достовірну інформацію (тобто питання захисту прав споживачів). ГМ-
рослини створюють для того, щоб: 

– змінити певні агрохімічні та фізіологічні характеристики рослин (забезпечити стій-
кість до окремих гербіцидів, до шкідників та хвороб, до засолення, дії високих та низьких 
температур); 
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– змінити якість кінцевої продукції (колір, склад, тривалість зберігання, термін збері-
гання, термін дозрівання); 

– вирішити питання очищення довкілля від органічних забруднень і від важких металів.  
На сьогодні трансформовано 140 видів рослин, але комерціалізовано (отримано дозвіл на 

вирощування у відкритих системах з промисловою метою на використання як харчових про-
дуктів, або, як корму для тварин) відносно малу їх кількість і жодних негативних наслідків 
від використання ГМО не встановлено. 

Ризик у генній інженерії – це ймовірність здійснення небажаного впливу генетично мо-
дифікованого організму на довкілля, збереження і стійке використання біологічної різнома-
нітності, що включає здоров'я людини внаслідок передачі генів (рис. 1). 

 
 

 
 
 
Рисунок 1 – Потенційна харчова небезпека застосування трансгенних культур [1] 

 
Яке ж правове регулювання цих питань? 
Важливу роль у цій проблемі відіграє Конвенція про біологічне різноманіття, прийнята 5 

червня 1992 р. і ратифікована Україною 29 листопада 1994 р. Її метою є збереження  та стале 
використання біологічного різноманіття, спільне отримання на справедливій основі вигод, 
пов’язаних із використанням генетичних ресурсів. Конвенцією визначається: доступ до гене-
тичних ресурсів; передача біотехнологій; питання біобезпеки. У ст. 19 привертається увага 
на необхідність прийняття додаткового документа, який визначав би порядок безпечної пе-
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редачі, використання та застосування генетично-модифікованих організмів, що є результа-
том біотехнологій та здатні негативно впливати на збереження і стале використання біологі-
чного різноманіття; умови міждержавного обміну наявною інформацією про правила вико-
ристання таких організмів. 29 січня 2000 року у Монреалі було підписано Протокол з біобез-
пеки до даної конвенції. 
У 2002 році Україна приєдналася до даного протоколу. Це лише один із перших кроків на 

шляху до формування сукупності нормативно-правових актів, призначених врегулювати від-
носини у сфері поводження з ГМО. Завдання протоколу - створення умов для безпечного 
транспортування, обробки та використання живих модифікованих організмів. Метою прото-
колу є запобігання негативного впливу ГМО на живу природу. На відміну від України, до 
Картахенського протоколу не приєднались Росія і США. 
Цікаво, а як справи з ГМО в інших країнах? Сьогодні ГМ культури вирощують такі краї-

ни, як Аргентина, Австралія, Канада, Китай, Німеччина, Колумбія, Індія, Індонезія, Мексика, 
Південна Африка, Іспанія, США. Дві третини всіх ГМ культур у світі вирощується в США. 
Крім того, в Америці маркування продуктів ГМО не є обов’язковим. 
Законодавство Європейського Союзу щодо ГМО існує з 1998 року. Перш, ніж потрапити 

на ринок ЄС, генетично-модифікований продукт зазнає суворої перевірки. Здійснюється вона 
в лабораторіях, що належать до Європейської мережі Спільного дослідного центру Європей-
ської комісії. Крім того, законодавство ЄС чітко регламентує принципи маркування продук-
тів із вмістом ГМО та існує заборона на вирощування ГМ-культур і виробництво продуктів 
із ГМ-компонентами. Однак такий мораторій діє тільки на продукти, вироблені в ЄС, і не 
поширюється на імпортовані продукти. Також у країнах ЄС заборонено виробництво та вве-
зення на територію дитячого харчування, яке містить ГМО. Якщо продукт містить ГМ ДНК 
або білок, про це громадян ЄС має інформувати спеціальна позначка на етикетці. Продукт не 
маркується в тому випадку, якщо вміст у ньому ГМО нижчий, ніж 1%. Але перш ніж потра-
пити на ринок, у країнах ЄС будь-який новий продукт повинен одержати рекомендацію на 
продаж або вживання.  

 У Великобританії для використання схвалено  три ГМС продукти: ГМ томати, ГМ соя і 
ГМ кукурудза. Тут заборонено продавати або вживати в їжу будь-які свіжі ГМ продукти. 
Нові продукти оцінює спеціальний Комітет.  
Крім експертів, до складу такого Комітету входять три представники громадськості: два 

представники споживачів і один захисник моралі. У Китаї нелегально виробляються продук-
ти з ГМО, і здійснюється їхній збут в інші країни. У Росії дозволено виробництво ГМ сої, ка-
ртоплі, кукурудзи, цукрового буряку. Країни ж Африки останні 5 років не допускають на 
свою територію ввезення продуктів із ГМ компонентами. 

 На сьогоднішній день міжнародне співтовариство дійшло рішення, що продукт, який міс-
тить ГМО, повинен бути максимально еквівалентним такому ж продукту без ГМ компонен-
тів [2]. 

У більшості країн проводять поетапну оцінку небезпечності та якості ГМ-джерел. В ос-
нові цього підходу лежить принцип композиційної чи реальної еквівалентності, який полягає 
у порівнянні ГМО з традиційним аналогом. За результатами порівняння продукти поділяють 
на 3 класи безпеки: 

1 клас - якщо у результаті оцінки композиційної еквівалентності не виявляють відміннос-
тей між ГМ харчовою продукцією і традиційними аналогами. Продукцію пропонують вважа-
ти цілком нешкідливою для здоров'я; 

2 клас - виявлено певні відмінності; 
3 клас - повна невідповідність традиційним аналогам. Продукти 2-го та 3-го класів підля-

гають наступній оцінці на безпечність [3]. 
 
В Україні в 2001 і 2002 роках, для підвищення біологічної безпеки у державі, Верховна 

Рада двічі розглядала законопроект "Про державну систему біобезпеки під час здійснення 
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генетично-інженерної діяльності" та (відкоригована назва) "Про державну систему біобезпе-
ки при створенні, випробуванні і практичному використанні генетично-модифікованих орга-
нізмів". На жаль, законопроект має багато упущень та серйозних зауважень вчених й еколо-
гічних організацій, оскільки не створює систему біобезпеки в Україні, а підтримує комерцій-
ну діяльність потужних компаній, які мають значні прибутки від виробництва та поширення 
трансгенних рослин. 
В Україні, нажаль, немає досконалої та чіткої нормативно-правової бази, що регулює обіг 

трансгенних рослин, 01.08.2007 р. Кабінет Міністрів України за № 985 прийняв постанову 
„Питання обігу харчових продуктів, що містять генетично-модифіковані організми або мік-
роорганізми”, якою передбачалось маркувати продукти на наявність ГМО при перевищенні 
рівня 0,9% з 1 листопада 2007 р., але 21.11.2007 р. постановою № 1330 Кабмін скасував її і 
доручив Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики, 
Міністерству охорони здоров’я, Міністерству аграрної політики, Міністерству освіти і науки 
та Міністерству охорони навколишнього природного середовища підготувати пропозиції 
щодо розроблення проектів актів законодавства з питань врегулювання процедури марку-
вання сільськогосподарських товарів, вироблених із застосуванням ГМО. На цьому все і за-
кінчилось. Хоча треба сказати, що 31 травня того ж таки 2007 року Верховна Рада прийняла 
11 законів, необхідних для забезпечення вступу України до СОТ, зокрема закон „ Про дер-
жавну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні і використанні 
ГМО” та внесені зміни до Закону України „Про безпеку та якість продовольчих продуктів”. 
Важливою є норма, що міститься в ЗУ „Про захист прав споживачів”. Так,  ст. 18 закріп-

лює право споживачів на інформацію про товари, зокрема до такої інформації належить 
обов’язкова позначка на відповідному товарі, яка свідчить про застосування генної інженерії 
під час виготовлення товарів. 

 Висновки.  Необхідно ухвалити в новій редакції Закон про біобезпеку, який повинен 
більш детально закріплювати питання стосовно створення, випробування, реєстрації та вико-
ристання генетично-модифікованих організмів, бо кожен, як закріплено ст. 50 Конституції 
України, має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, та кожному гарантується пра-
во вільного доступу до інформації про стан довкілля та якість харчових продуктів. 

Використання технології генної інженерії в Україні потребує пильнішої уваги та відпові-
дального керівництва, широких консультацій з незалежними вченими-фахівцями у галузі 
екології і біобезпеки та широкої інформації серед населення. 
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