
про фе сій ний трав ма тизм, ско ро чу єть ся три -
ва лість ак тив но го пра цез дат но го жит тя [7]. 

Вис нов ки
На ос но ві от ри ма них да них мож на дій ти до

вис нов ку, що хар чо вий ра ціон сту ден тів
Львів сько го ін сти ту ту еко но мі ки та ту риз му є
нез ба лан со ва ним за якіс ним скла дом та має
не до стат ню кіль кіс ну цін ність. У се редньо до -
бо вих ра ціо нах сту ден тів вия вле но над ли -
шок жи рів, де фі цит ву гле во дів (з пе ре ва жан -
ням лег ко за свою ва них) та жит тє во ва жли вих
хар чо вих ре чо вин — ві та мі нів В1, В2, РР та С,
мі не ра лів — Ca, Mg. Заз на че ні не до лі ки у
фак тич но му хар чу ван ні сту ден тів мож на усу -
ну ти на сам пе ред зав дя ки збіль шен ню різ но -
ма ніт но сті про дук то во го скла ду до бо вих ра -
ціо нів. Слід роз ши ри ти склад ра ціо нів за ра -
ху нок про дук тів, ба га тих на склад ні ву гле во -
ди, на да ва ти пе ре ва гу хлі бу з бо рош на гру -
бо го по ме лу, хлі бу з ви сів ка ми, про дук там із
ціль но го зер на; ком бі ну ва ти їх зі збіль ше ною
кіль кі стю сві жих ово чів та фрук тів, ба га тих на
ві та мін С; спо жи ва ти не ра фі но ва ні рос лин ні
олії (со є ву, ку ку руд зя ну), які мі стять не за мін -
ні по лі не на си че ні жир ні ки сло ти, та змен ши -
ти спо жи ван ня тва рин них жи рів; спо жи ва ти
біль ше мо лоч них про дук тів, піс ні сор ти м'яса
(2-3 пор ції на тиж день), ри бу (дві чі на тиж -
день) і змен ши ти у ра ціо ні кіль кість кон ди -
тер сь ких ви ро бів, за мі нюю чи їх на су хо фрук -
ти та мед.
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ро гре сую че заб руд нен ня дов -
кіл ля та по даль ше зро стан ня
кіль ко сті на се лен ня на Зе млі ро -
блять про бле му хар чу ван ня у
біль шо сті кра їн сві ту ду же впли -
во вою у кіль кіс но му і якіс но му
ас пек тах. Лю ди на су ча сно го
сус піль ства при тра ди цій но му
хар чу ван ні прак тич но при ре че -
на на ті чи ін ші ви ди хар чо вої не -
до стат но сті, які здат ні не га тив -
но впли ва ти на за хи сні си ли ор -
га ніз му за дії шкід ли вих чин ни -
ків дов кіл ля, що різ ко пі дви щить
ри зик ро звит ку ба гатьох зах во -
рю вань.

У зв'яз ку з цим ра ціо ни лю дей
ХХІ сто літ тя ра зом з тра ди цій -
ни ми хар чо ви ми про дук та ми
бу дуть мі сти ти про дук ти з вмі -
стом ге не тич но мо ди фі ко ва них
ор га ніз мів (ГМО), хар чо ві і біо -
ло гіч но ак тив ні до бав ки, функ -
ціо наль ні про дук ти хар чу ван ня
то що. Та ким чи ном, люд ство
по сту по во пе рей де на спо жи -
ван ня ор га ніч ної, штуч ної і на -
но ї жі [3, 7].

Ор га ніч на їжа з'яви лась як
про дук ція ор га ніч ної аг ро куль -
ту ри. Це по нят тя не є уні фі ко ва -
ним, ос кіль ки різ ні кра ї ни сві ту
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ма ють осо би сте виз на чен ня ор -
га ніч них про дук тів. На при клад,
в яко сті роз ши ре но го і уза галь -
не но го по нят тя "ор га ніч на їжа"
мож на ви ко ри ста ти виз на чен ня
де пар та мен ту сільсь ко го гос по -
дар ства США (US DA): ор га ніч на
їжа — це про дукт, "...ви ро бле -
ний з ви ко ри стан ням ма те рі а лів
і про це дур, які по кра щу ють еко -
ло гіч ний ба ланс і ін те гру ють ча -
сти ни сільсь ко гос по дар сь ко го
ви роб ниц тва в еко ло гіч не ці -
ле...". Ін ши ми сло ва ми, US DA
виз на чає ор га ніч ну їжу як про -
дукт, ви ро бле ний без ви ко ри -
стан ня пе сти ци дів, гер бі ци дів,
іо ні зую чої ра ді а ції, мі не раль них
доб рив, ГМО то що [3].

По пит на ор га ніч ні про дук ти за
остан ні ро ки ХХ сто літ тя на був
ма со во го ха рак те ру на спо жив -
чо му рин ку всі єї пла не ти і ста но -
вить 1-4% від за галь но го об'єму
про да жу про дук тів, за умов, що
при ріст про да жу зви чай них хар -
чо вих про дук тів ста но вить ли ше
2-3%. Ши ро ке по ши рен ня ви -
роб ництв і вжи ван ня ор га ніч ної
їжі на ус іх кон ти нен тах пла не ти
ско рі ше є фак том фор му ван ня
еко ло гіч ної сві до мо сті у мас шта -
бах усьо го люд ства і виз на ча ти -
ме хар чу ван ня лю ди ни у май бут -
ньо му.

До те пер ос нов ним на прям -
ком збіль шен ня об'єму хар чо вої
про дук ції бу ло пі дви щен ня куль -
ту ри сільсь ко гос по дар сь ко го
ви роб ниц тва, але її ефек тив -
ність нез нач на. По даль ше збіль -
шен ня ви роб ниц тва хар чо вої
про дук ції в умо вах сьо го ден ня
мо жли ве ли ше за умов ство рен -
ня не тра ди цій них дже рел, по -
шу ку но вих шля хів ви роб ниц тва
хар чо вих про дук тів, за сно ва них
на нау ко вих прин ци пах, та ско -
ро чен ня хар чо во го лан цю га. У
цьо му пла ні ба га то на дій по кла -
да єть ся на штуч ну їжу.

Штуч на їжа — це хар чо ві про -
дук ти, одер жа ні з різ них хар чо -
вих ре чо вин (біл ків, амі но ки -
слот, лі пі дів, ву гле во дів), які по -
пе редньо ви ді ля ють із при род -
ної си ро ви ни чи от ри му ють на -
пра вле ним син те зом із мі не -
раль ної си ро ви ни з вклю чен ням
хар чо вих до ба вок, ві та мі нів, мі -
не раль них ки слот, мі кро е ле мен -
тів то що.

В яко сті при род ної си ро ви ни
ви ко ри сто ву ють дру го ряд ну си -
ро ви ну м'яс ної і мо лоч ної про -
ми сло во сті, зер но зла ко вих, бо -
бо вих і ма сля ни стих куль тур та
про дук ти їх пе ре роб ки, зе ле ну
ма су ро слин, гі дро бі он ти, біо -
ма су мі кро ор га ніз мів то що. При
цьо му ви ді ля ють ви со ко мо ле ку -

ляр ні ре чо ви ни (біл ки, по лі са ха -
ри ди) і низь ко мо ле ку ляр ні (лі пі -
ди, амі но ки сло ти тощо).

Ви ді ля ють де кіль ка ви дів
штуч ної їжі: син те тич на, от ри -
ма на із син те зо ва них ре чо вин
(ді є ти, скла де ні з низь ко мо ле -
ку ляр них ре чо вин для лі ку валь -
но го і спе ціаль но го хар чу ван -
ня); ком бі но ва ні про дук ти, що
скла да ють ся з на ту раль них
про дук тів та до бав ле них до них
хар чо вих ре чо вин і до ба вок
(фарш, паш те ти, ков ба си, в
яких ча сти ну м'яса за мі не но на
ізо лят будь-яко го біл ка); ана ло -
ги хар чо вих про дук тів, що імі ту -
ють на ту раль ні про дук ти (на -
при клад чор на ікра, мед).

Штуч ну їжу от ри му ють у ви -
гля ді ге лів, хар чо вих во ло кон,
сус пен зій, емуль сій то що. Для
на дан ня від по від но го сма ку, за -
паху, кольо ру до неї до да ють
хар чо ві бар вни ки, сма ко ві і аро -
ма тич ні ре чо ви ни.

Ство рен ня штуч них про дук тів
до зво ляє зде ше ви ти і збіль ши -
ти ви роб ниц тво хар чо вих про -
дук тів на іс ную чій сільсь ко гос -
по дар сь кій ба зі у ре зуль та ті
змен шен ня втрат і ви ко ри стан -
ня не хар чо вої си ро ви ни; до сяг -
ти необхід но го рів ня про до -
воль чо го за без пе чен ня; ви рі -
ши ти про бле му ди тя чо го і лі ку -
валь но го хар чу ван ня та хар чу -
ван ня лю дей в ек стре маль них
умо вах.

Штуч на їжа — це ре аль на ба за
для ви рі шен ня су ча сної сві то вої
про до воль чої про бле ми і для
жит тє за без пе чен ня май бут ньо -
го люд ства.

Ро зви ток нау ки виз на чає но ві
гло баль ні на пря ми у ро звит ку
різ них тех но ло гій. Ни ні най ди -
на міч ні ши ми і пов сюд ни ми
вва жа ють на но тех но ло гії —
дос лі джен ня і роз роб ки на
атом но му, мо ле ку ляр но му і
мак ро мо ле ку ляр но му рів нях у
мас шта бі роз мі рів від од но го
до ста на но ме трів; ство рен ня і
ви ко ри стан ня штуч них струк -
тур, при стро їв і си стем, які зав -
дя ки сво їм над ма лим роз мі рам
ха рак те ри зу ють ся сут тє во но -
ви ми вла сти во стя ми і функ ція -
ми; ма ні пу лю ван ня ре чо ви ною
на атом ній шка лі ди стан цій то -
що [1, 4].

Зав дя ки ма ло му роз мі ру,
фор мі, хі міч но му скла ду, за ря ду,
струк ту рі ча стин ки, ве ли кій пло -
щі по верх ні на но ча стин ки ма ють
уні каль ні вла сти во сті, що ро -
бить їх перс пек тив ним ма те рі а -
лом для за стос уван ня у різ них
га лу зях на род но го гос по дар -
ства [6, 9].

У нау ко вий обіг сло во "на но -
тех но ло гії" у 1974 ро ці ввів
японсь кий фі зик Но ріо Та ні гу чі,
яким він за про по ну вав на зи ва -
ти ме ха ніз ми роз мі ром мен ше
од но го мі кро на. Грець ке сло во
"на нос" оз на чає "гном", ним
поз на ча ють біль йон ні ча сти ни
ці ло го.

За галь но сві то ві ви тра ти на
на но тех но ло гіч ні про ек ти сьо -
год ні пе ре ви щу ють $9 млрд. на
рік, се ред яких част ка США ста -
но вить при близ но тре ти ну всіх
сві то вих ін ве сти цій. За га лом
аме ри кансь ка про ми сло вість і
ін ду стрія ін ших роз ви ну тих кра -
їн ни ні за сто со ву ють на но тех -
но ло гії у про це сі ви роб ниц тва
біль ше 80 груп спо жив чих то ва -
рів і по над 600 ви дів си ро вин -
них ма те рі а лів, ком плек тую чих
ви ро бів і про ми сло во го устат -
ку ван ня. 

Се ред лі де рів з впро ва джен ня
на но тех но ло гіч них про ек тів є
Євро пейсь кий Со юз і Япо нія.
Дос лі джен ня у цій сфе рі ак тив -
но ве дуть ся у кра ї нах СНД, Ав -
стра лії, Ка на ді, Ки таї, Пів ден ній
Ко реї, Із ра ї лі, Сін га пу рі, Бра зи -
лії і Тай ва ні. Прог но зи по ка зу -
ють, що до 2015 ро ку за галь на
чи сель ність пер со на лу різ них
га лу зей на но тех но ло гіч ної про -
ми сло во сті мо же сяг ну ти 2 млн.
чо ло вік, а су мар на вар тість то -
ва рів, що ви робл яють ся з ви ко -
ри стан ням на но ма те рі алів, ста -
но ви ти ме де кіль ка со тень мі ль -
яр дів до ла рів і на бли зить ся до
$1 трлн. [3, 9].

З но вим на пря мом, який вже
ох ре сти ли "тех но ло гіч ним тай -
фу ном", пов'язу ють ре во лю цій -
ні змі ни прак тич но в ус іх га лу зях
еко но мі ки, у т.ч. і хар чо ву про -
ми сло вість. Очі ку єть ся, що на -
но тех но ло гії умо жлив лять ви рі -
шен ня най на сущ ні шої про бле -
ми люд ства — за без пе чен ня
хар чо ви ми про дук та ми, зва -
жаю чи на те, що на се лен ня пла -
не ти у ХХІ сто літ ті в умо вах змі -
ни клі ма ту і ско ро чен ня ре сур -
сів заз на ва ти ме осо бли вих
труд но щів у цьо му на пря мі. Над
ци ми пи тан ня ми прац юють та -
кож нау ков ці 33 НДІ НАН Ук ра ї -
ни.

Хар чо вий про дукт, який бу ло
ви ро бле но чи під дано пе ре роб -
ці з за стос уван ням на но тех но -
ло гій, от ри мав наз ву на но ї жа.
Це сло во не вхо дить до ка те го -
рії лег ко впіз на них і знай омих
спо жи ва чеві, про те во но вже
прой шло ви про бу ван ня ча сом і
за твер ди ло ся у на шо му лек си -
ко ні. Упро ва джен ня на но тех но -
ло гій вже сьо год ні виз на чає лі -
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дер ство, про грес у хар чо вій
про ми сло во сті. Ли ше за пе ріод
з 2002 по 2004 рік 64 ком па нії
сві ту ого ло си ли про по ча ток ро -
бо ти у цьо му на пря мі. Вже до
2005 ро ку про ми сло вість ви ро -
би ла по над 300 зраз ків на но ї жі,
а у 2006 р. їх кіль кість до ся гла
475. Ни ні ри нок на но ї жі ста но -
вить близь ко $3 мі ль яр дів. Це
ли ше при клад ні на но тех но ло гії,
які мож на при стос ува ти для по -
треб хар чо вої про ми сло во сті. 

Ви ко ри стан ня на но тех но ло гій
вже ста ло ре аль ні стю у ви роб -
ниц тві па ку валь них ма те рі а лів
для хар чо вих про дук тів. Упа ков -
ки на ос но ві на но тех но ло гій по -
ді ля ють на ак тив ні і ефек тив ні.
Ак тив на на ноу па ков ка — це па -
ку валь ний ма те рі ал, який має
по стій ні вла сти во сті (на при клад
пла стик, що бло кує про ни кнен -
ня ву гле ки сло го га зу, кис ню,
мікро ор га ніз мів). Ефек тив ні на -
ноу па ков ки ре а гу ють на змі ну
се ре до ви ща (на при клад, упа -
ков ка з іму но ак тив ним ін ди ка -
то ром змі ню ва ти ме за бар влен -
ня у ра зі по ру шен ня тем пе ра -
тур но го ре жи му збе рі ган ня
про дук тів).

Перс пек тив ні ан ти мі кроб ні і
про ти гриб ко ві упа ков ки з по -
верх нею, вкри тою на но ча стин -
ка ми срі бла, цин ку або маг нію;
лег кі, міц ні і те пло стій кі плів ки з
си лі кат ни ми на но ча стин ка ми, а
та кож по крит тя з мо ди фі ка цій -
ною про ни кні стю та ін ші.

Ві до ма фір ма "Мак до нальдс"
ви ко ри сто вує як кон тей не ри
для гам бур ге рів упа ков ки з ін -
кор по ро ва ни ми на но ма те рі ала -
ми. Во ни є на но ча стин ка ми
клею, за сно ва но го на крох ма лі,
який за мі нив клей на ос но ві
наф то про дук тів, який ви ко ри -
сто ву ва ли ра ні ше.

На но тех но ло гії ма ють ве ли кі
перс пек ти ви у збіль шен ні кіль -
ко сті та по ліп шен ні яко сті
сільсь ко гос по дар сь кої про дук -
ції. Пе ред ба ча єть ся облад нан -
ня по лів на но сен со ра ми для
кон тро лю над рів нем по жи вних
ре чо вин, во ди, для ре гу лю ван -
ня до став ки пе сти ци дів та мі не -
раль них доб рив. Тва ри ни мо -
жуть бу ти під кон тро лем на но -
чи пів, що ви ко ну ють функ цію
вак ци на ції, кон тро лю над ін -
фек цій ним ста ту сом, сте жен ня
за фі зіо ло гіч ни ми па ра ме тра ми
їх ньо го ор га ніз му то що.

На но ча стин ки і на но кап су ли
до да ють до різ них хар чо вих
про дук тів для по дов жен ня тер -
мі нів їх збе рі ган ня, по ліп шен ня
сма ко вих яко стей і збіль шен ня
по жи вної цін но сті. На при клад,

жир тун ця, який є ба га тим дже -
ре лом по лі не на си че них жир них
ки слот ро ди ни Оме га-3, до да -
ють у ви гля ді на но кап сул до де -
я ких ви дів хлі ба. Кап су ли руй ну -
ють ся у шлун ку і ви віль ня ють
жир, що до по ма гає уни кну ти
по яви йо го не при єм но го сма ку
у ро то вій по рож ни ні. Роз ро бле -
но на но кап су ли, на но е мульс ії,
на но по рош ки і на но ча стин ки
для кра що го роз по ді лу, ад сорб -
ції і за свою ван ня по жи вних ре -
чо вин в ор га ніз мі лю ди ни; на но -
туб ули і на но ча стин ки, які
сприя ють ге ле у тво рен ню і
збіль шен ню в'яз ко сті де я ких
хар чо вих про дук тів; на но кап су -
ли рос лин них сте ро ї дів для за -
мі ни хо ле сте ро лу у м'яс них
про дук тах; на но ча стин ки для
ви бір ко во го зв'язу ван ня і ви да -
лен ня хі міч них аген тів або па то -
ге нів з їжі; тер мо об ро бле ні на -
но ча стин ки для ефек тив ні шої
до став ки по жи вних ре чо вин до
клі тин без змі ни кольо ру або
сма ку їжі.

Ко рис ні ін но ва ції від на но тех -
но ло гіч ної га лу зі охо плю ють ни -
ні про цес ви роб ниц тва їжі, кон -
троль її яко сті, а та кож транс -
пор ту ван ня і ме то ди збе рі ган -
ня. Кон струю ють ді аг но стич ні
ма ши ни з за стос уван ням різ них
на но сен со рів, здат них швид ко і
на дій но вия вля ти у про дук тах
най дріб ні ші хі міч ні заб руд ню ва -
чі або не без печ ні біо ло гіч ні
аген ти. Во ни на да дуть ви роб -
ни кам хар чо вих про дук тів уні -
каль ну мо жли вість про ва ди ти
то таль ний мо ні то ринг яко сті і
без пе ки про дук тів у ре аль но му
ча сі без по се редньо у про це сі
ви роб ниц тва. За оцін кою вче -
них, пер ші та кі се рій ні ма ши ни
з'яв лять ся на ма со вих хар чо вих
ви роб ниц твах най ближ чи ми чо -
тир ма ро ка ми.

Остан ньою роз роб кою фір ми
"Ак ва но ва" (Aqua no va) є ме тод
по дов жен ня тер мі ну дії кон -
сер ван тів їжі: сор бі но вої і бен -
зой ної ки слот. Ці ре чо ви ни
втра ча ють свої вла сти во сті у
луж но му се ре до ви щі. Фір ма
роз ро би ла дві но ві тех но ло гії
для їх за стосуван ня в усьо му
ді апа зо ні рН се ре до ви ща, у т.ч.
луж ну, як усе ре ди ні твер дих
хар чо вих про дук тів, так і на їх -
ній по верх ні, внас лі док чо го
ре а лі зу єть ся можли вість за -
стос уван ня цих ки слот під час
об ро бки ме ха ніз мів у це хах
хар чо вої ін ду стрії.

На но тех но ло гіч ні про ек ти пе -
ред ба ча ють та кож, що на но ча -
стин ки ці лес пря мо ва но ви ко ри -
сто ву ва ти муть ся для до став ки

до пев них ор га нів і ча стин ті ла
цін них по жи вних ре чо вин і лі ків.
Їстів ні на но ча стин ки мо жуть бу -
ти зро бле ними з крем нію, ке ра -
мі ки або ор га ніч них ре чо вин і
по лі ме рів. 

На на шу дум ку, са ми ми ре -
кла мо ва ни ми на рин ку на но ї жі є
роз роб ки ком па нії "Блю Пас и-
фік" (Blue Pa ci fic). Їх ній но вий
тех но ло гіч ний про цес "сма ко ва
тех но ло гія" дає змо гу ви ро бля -
ти про дук ти з по ліп ше ни ми
сма ко ви ми ха рак те ри сти ка ми і
струк ту рою за по тен цій но низь -
ких ви трат на ви роб ниц тво.
"Сма ко ва тех но ло гія" у ком бі на -
ції з ін шою роз роб кою — функ -
ціо наль ною аро ма тич ною си -
сте мою "ста біль ний і лег кий"
(Sta bi lE ase) — пе ред ба чає вне -
сен ня до хар чо во го про дук ту
ак тив них на но ком по нен тів на
кшталт ан ти ок си дан тів, мі не -
раль них до ба вок, мі кро е ле мен -
тів без будь-яко го впли ву на йо -
го сма ко ві яко сті. Ком бі на ція
зга да них роз ро бок мо же та кож
ви ко ри сто ву ва ти ся для змен -
шен ня вмі сту жи ру у мо ро зи ві з
14% до 6% за ра ху нок ущіль -
нен ня ма трик са, у ре зуль та ті
чо го змен шу єть ся роз мір кри -
ста лів льо ду, що ро бить про дукт
більш м'яким, при єм ним на
смак і з більш ста біль ною кон -
си стен ці єю. Як ствер джу ють
ав то ри роз роб ки, по діб на на но -
ї жа ско ро тить ви роб ни чі ви тра -
ти на 15-20% за ви щої яко сті
про дук ту [3]. 

До те пер по ши рен ня на но тех -
но ло гій у ви роб ниц тві хар чо вих
про дук тів ха рак те ри зу єть ся
дво ма ос нов ни ми ас пек та ми.
Пер ший має функ ціо наль ну і
еко но міч ну спря мо ва ність, ос -
кіль ки од не з ос нов них пра вил
біз не су — ви со ке спів від но шен -
ня при бу ток/ви дат ки і є ру шій -
ною си лою роз ро блен ня на но ї -
жі. У хар чо вій про ми сло во сті
на но тех но ло гії осо бли во ко рис -
ні для впро ва джен ня ін но ва цій -
них спо со бів ви роб ниц тва, що
так необхід не для ці єї га лу зі, яка
ба га то у чо му ба зу єть ся на тра -
ди цій них про це сах, які не змі -
ню ва ли ся про тя гом сто літь.

По ява тра ди цій них про дук тів
з но ви ми нез ви чай ни ми яко стя -
ми або прин ци по во но вих їх
зраз ків по вин на збіль ши ти еко -
но міч ну ефек тив ність ви роб -
ниц тва. Ос нов на ме та про гре су
на но ї жі оче вид на — по ліп шен ня
яко сті жит тя лю ди ни з ура-
хуван ням за ко нів рин ко во го то -
вар но го ви роб ниц тва.

Дру гий ас пект ве ли кою мі рою
є про бле ма тич ним. Він пов'яза -
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ний з ре ак ці єю спо жи ва чів, їх -
нім суб'єк тив ним ста влен ням
до но во го, ра ні ше не ві до мо го
про дук ту. У пе ре важ ній біль шо -
сті ви пад ків во на вия вляєть ся
не га тив ною. Так са мо, як і по -
ши рен ня на спо жив чо му рин ку
про дук тів, що мі стять ГМО, що
от ри ма ли наз ву "їжа Фран кен -
штей на", на но ї жа стає об'єк том
гос трих дис ку сій у сус піль стві.

Та ке ста влен ня має і об'єк тив -
ні при чи ни. За да ни ми Фе де -
раль но го ін сти ту ту тех но ло гії
(Fe de ral In sti tu te Techno lo gy) у
Цю риху, се ред дос лі дже них 32
ком па ній у Швей ца рії і Ні меч чи -
ні 3/4 не про вади ли оцін ку ри -
зи ку но вої тех но ло гії або но во го
про дук ту для здо ров'я спо жи -
ва чів. З ці єї кіль ко сті ли ше 20%
оці ню ва ли ток сич ність на но ча -
сти нок, і ли ше дві ком па нії про -
ве ли де таль ний ана ліз ад сорб -
ції на но ча сти нок на жи вих ор га -
ніз мах.

Швид кий ро зви ток на но тех -
но ло гій, син тез знач ної кіль ко -
сті на но ма те рі алів, у то му чи слі і
на но про дук тів, ви кли кає за не -
по ко єн ня у зв'яз ку з від сут ні стю
ґрун тов них знань про їх ній
можли вий ток сич ний вплив. Це
пи тан ня по тре бує ком плекс но -
го під хо ду, то му що до ни ні не
вста но вле но чіт ких кри те рі їв
без печ но сті і до пу сти мо сті на -
но ма те рі алів, не роз ро бле но
єди них ме то дич них під хо дів до
про ве ден ня від по від них до-
сліджень, виз на чен ня па ра ме -
трів ток сич но сті, не вив че но за -
галь ні зако но мір но сті взає мо дії
на но ча сти нок з жи ви ми ор га -
ніз ма ми то що [2, 9].

На сто ро же ність по куп ців що -
до на но ї жі зро зу мі ла. Це
пов'яза не пе ре дус ім з від сут ні -
стю ін фор ма ції що до вла сти во -
стей на но ї жі і си сте ми оцін ки її
без печ но сті. Ма ло ві до мо та -
кож про нас лід ки не кон тро льо -
ва них ви ки дів на но ча сти нок у
дов кіл ля. Ві до мо, на при клад,
що на но ча стин ки здат ні на гро -
мад жу ва ти ся у по ві трі, ґрун ті і
стіч них во дах, од нак ни ні не ви -
ста чає нау ко вих да них для точ -
но го мо де лю ван ня та ких про -
це сів. На но ча стин ки мо жуть
руй ну ва ти ся під ді єю світ ла і хі -
міч них ре чо вин, а та кож під час
кон так тів з мі кро ор га ніз ма ми,
але і ці про це си ще до стат ньо
не вив че но. На но ма те рі али
заз ви чай лег ше всту па ють у хі -
міч ні ре ак ції, ніж біль ші об'єк ти
то го ж скла ду і то му здат ні
утво рю ва ти ком плекс ні спо лу -
ки з ра ні ше не ві до ми ми вла -
сти во стя ми. Ця об ста ви на
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збіль шує тех но ло гіч ну перс пек -
тив ність на но об'єк тів, але вод -
но час при му шує з осо бли вою
ува гою ста ви ти ся до пов'яза -
них з ни ми ри зи ків [1, 4, 6].

Ще од на ма ло дос лі дже на га -
лузь — нас лід ки кон так тів на но -
ча сти нок з жи ви ми клі ти на ми і
тка ни на ми. Не під ля гає сум ні ву,
що ба га то на но ма те рі алів ма -
ють ток сич ну дію. Є ві до мо сті,
що ву гле це ві на но ча стин ки мо -
жуть спри чи ня ти роз ла ди сер -
це вої діяль но сті і приг ні чу ва ти
ак тив ність імун ної си сте ми.
Дос лі ди на ак ва ріу мних риб ках і
со ба ках по ка за ли, що фу ле ре -
ни, ба га то а том ні ку ля сті мо ле -
ку ли ву глецю, мо жуть руй ну ва -
ти тка ни ни моз ку. От же, про -
никнен ня на но ча сти нок у біо -
сфе ру мо же ма ти ба га то нас -
лід ків, прог но зу ва ти які за раз
нем ожли во че рез не ста чу ін -
фор ма ції [8, 9].

Необхід ні ши ро ко мас штаб ні
дос лі джен ня, на ці ле ні на з'я-
суван ня не без пек і ри зи ків,
пов'яза них з заб руд нен ням се -
ре до ви ща на но ча стин ка ми. Зо -
кре ма, необхід но з'яс ува ти, в
який спо сіб здій сню єть ся біо -
де гра да ція на но ча сти нок, як
во на впли ває на еко ло гіч ні лан -
цю ги у жи вій при ро ді. Необхід -
но та кож ство рю ва ти прин ци -
по во но ве за ко но дав ство, но ві
ме ха ніз ми та ін сти ту ти ре гу лю -
ван ня. 

У США на но ї жа пе ре бу ває у
фо ку сі ува ги FDA (Fo od and
Drug Ad mi ni stra tion) — ор га ну з
кон тро лю над які стю хар чо вих
про дук тів і лі кар сь ких пре па ра -
тів. Вліт ку 2006 ро ку при цій ор -
га ні за ції бу ло ство ре но ці льо ву
гру пу з на но тех но ло гій (FDA Na -
no techno lo gy Task For ce) для
"виз на чен ня ре гу ля тор них ме -
ха ніз мів за о хо чен ня роз ро бок
но вих, без печ них і ефек тив них
про дук тів з ви ко ри стан ням на -
но тех но ло гій". У лю то му 2007
ро ку на кон фе рен ції Євро -
пейсь ко го агент ства з кон тро -
лю без пе ки хар чо вих про дук тів
(Euro pe an Fo od Sa fe ty Autho ri ty
Re gu la to ry Ag en cy) за іні ціа ти -
вою ря ду кра їн бу ло та кож
сфор мо ва но ко мі сію з оцін ки
ри зи ку ви ко ри стан ня на но ча -
сти нок для ви роб ниц тва хар чо -
вих про дук тів у кра ї нах Євро со -
ю зу. До то го мо мен ту Дат сь кий
На ціо наль ний ін сти тут хар чу -
ван ня ство рив ба зу да них ток -
сич но сті на но ча сти нок, а Ко мі -
тет з без пе ки хар чо вих про дук -
тів Ве ли ко бри та нії опу блі ку вав
звіт про оцін ку по тен цій них на -
пря мів ви ко ри стан ня на но тех -

но ло гій і на но ма те рі алів у хар -
чо вій про ми сло во сті. Ін сти тут
проф зах во рю вань в Един бур гу
(In sti tu te Ос cu pa tio nal Me di ci ne)
від крив веб-сайт для от ри ман -
ня ін фор ма ції і про ве ден ня не -
зал еж ної екс пер ти зи що до дії
на но про дук тів на лю ди ну і нав -
ко лиш нє се ре до ви ще.

Про те ці ор га ні за ції все ще
пе ре жи ва ють пе ріод ста но -
влен ня і до ни ні не ство ри ли ні
нау ко вої стра те гії, ні кон крет -
них до ку мен тів і ре ко мен да цій
що до кон тро лю за на но ї жею.
Та кож слід від зна чи ти за піз ні -
лий ха рак тер цих ор га ні за цій -
них за хо дів, ос кіль ки чи слен ні
зраз ки на но ї жі вже ле жать на
по лиц ях ма га зи нів, і слі дом за
ни ми з'яв ля ють ся но ві. 
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