
Харчова 
система світу – 
переформатування
Експерти прогнозують, що в наступні 10 років харчову промисловість нашої 
планети очікує найбільш драматична за останні три десятиліття 
трансформація.

Відповіді на ці запитання шукають численні дослідницькі структури по всьому 
світу. А в Україні розробляється національна програма харчової безпеки, 
впроваджуються вже ухвалені закони щодо безпечності та якості продуктів, 
кормів для худоби, органічного виробництва, створюються мережі експертів та 
громадських активістів задля просвіти виробників і споживачів. 

Як вироблятиметься далі наша їжа?

Що робити, щоб її вистачило всім, а проблема подолання 
голоду зникла з порядку денного людства?

Як досягти не тільки потрібної кількості продуктів, 
а й їх якості та безпечності?

в рамках проєкту
«Український зелений шлях від ферми 
до виделки: крок за кроком»

Вже набувають популярності альтернативні методи
виробництва продуктів харчування: вирощування їжі у
контрольованому кліматі без використання ґрунту 
(гідропоніка, аквапоніка), вирощування клітинних
культур, високотехнологічні біотехнологічні ферми.
Етичною та екологічною альтернативою сучасному
тваринництву може стати виробництво квіткових
культур для вирощування синтетичного м'яса або 
молока, виробництва рослинного м'яса, або інгредієнтів 
для подальшого виробництва продуктів харчування.
Таких прикладів поки що небагато, але вони вже 
існують та активно розвиваються. Скажімо, у Сінгапурі 
для продажу наприкінці 2020 року було сертифіковане 
виробництво синтетичного курячого м'яса компанії «Eat
Just». Або ‒ тайсько-німецький стартап «Whapow», який
виготовляє шейки з мікроводоростей спіруліни та
вівсяного молока. Мікроводорості є кліматично
позитивною їжею: вони поглинають вуглець не 
потребують сільськогосподарських угідь та добрив, які
забруднюють воду й ґрунт. 

Мікроводорості також придатні для споживання 
тваринами, що може суттєво зменшити екологічний 
слід тваринництва. До того ж, вони багаті поживними 
речовинами та білками й дуже швидко ростуть, 
подвоюючи свою біомасу кожні 3 дні. (Порівняйте: на 1 
кг спіруліни потрібно 15 л води, яку можна 
використовувати повторно; на 1 кг кукурудзи потрібно 
близько 1000 літрів води, на 1 кг м’яса - кілька тисяч 
літрів).

У світі існують і такі альтернативи сучасному 
виробництву продуктів, які українцям наразі навряд чи
сподобаються. Але, тим не менш, росте кількість 
стартапів з вирощування комах та виробництва їжі з 
комашиного протеїну. Щоправда, поза азійським 
регіоном більшість з них спеціалізується на 
виробництві кормового протеїну для тваринництва, що 
також зменшує вуглецевий слід цього сектору. 

Але є і сміливі піонери, переконані у перевагах споживання нешкідливих та поживних комах як способу 
підвищення продовольчої безпеки та зниження викидів. Адже комахи дуже ефективно перетворюють свою їжу на 
їстівні тканини, їм не потрібно багато місця та води, вони не забруднюють довкілля, натомість ‒ це якісний білок із 
вмістом заліза, цинку та вітаміну В12.

В Україні тренд на перехід до рослинної дієти вже підтримали деякі виробники: дві компанії оголосили про початок 
виробництва рослинної альтернативи традиційному м’ясу. Стартап «Eat Me At» пропонує споживачам рослинний 
фарш з осені минулого року. А в січні цього року компанія «АВК», колись лідер кондитерської галузі, повідомила про 
початок виробництва котлет для бургерів на рослинній основі «Dreameat» - розробляти цей продукт компанія 
почала ще з 2013 року. Також на ринку доступні деякі імпортні продукти рослинного походження – сосиски, бургери, 
молоко, яйця. Кожен відвідувач супермаркетів в Україні бачив рослинне молоко на полицях – його наявність вже 
нікого не дивує. Кілька років тому це були екзотичні імпортовані вироби з сої, мигдалю або кокосу та з 
фантастичним цінником порівняно зі звичайним молоком. Наразі маємо вітчизняне «Ідеаль Немолоко», вироблене
як зі звичайних для України рослин (гречка, фундук, овес тощо), так і з більш екзотичних (кокос, мигдаль) та доступне 
за ціною. Експерти стверджують, що за умов підтримки ринку рослинних еквівалентів тваринницьких продуктів до 
2030 року майже 90% молочних та м’ясних продуктів, а також яєць, можуть мати рослинне походження.



Чому ми повинні змінити галузь 
виробництва харчування
Необхідність зміни системи виробництва їжі постала на фоні глобальної кліматичної кризи, значного поширення 
забруднень та постійного скорочення біорізноманіття. Нинішня система виробництва продуктів харчування та 
дієта споживачів були сформовані в середині минулого століття на основі стабільних факторів, – дешевого та 
доступного викопного палива, стабільного клімату та здорового біорізноманіття. Все, що зараз підтримує 
інтенсивне сільське господарство у світі, базується на викопному паливі: багаторазова глибока механічна обробка 
ґрунту, виробництво та транспортування кормів для тварин, зрошення, виробництво мінеральних добрив та 
пестицидів, - все це частини великої системи, яка побудована на інфраструктурі постачання нафти й газу. Немає 
дешевого природного газу – не буде дешевих азотних добрив. Немає дешевої нафти – не буде дешевого палива, 
глибокої та частої оранки, не буде легкого та дешевого транспортування кормів для тварин від місця вирощування 
до місця утримання худоби. 

Через інтенсивне використання викопного палива протягом 
десятирічь клімат почав змінюватися, глобальна температура – 
зростати, а непередбачувані посухи, буревії та повені у 
непередбачуваних кліматичних умовах – дедалі поширюватися. За 
нових кліматичних умов оранка зменшує стійкість посівів до посухи, 
оскільки сприяє пересушенню ґрунту та втраті вуглецю, збільшуючи 
таким чином збитки від посухи. 

Надмірне використання пестицидів винищує комах – запилювачів, 
шкодить біорізноманіттю ґрунтів, збільшуючи ризики втрати врожаю, 
негативно впливає на здоров’я споживачів. 

Розширення сільськогосподарських угідь за рахунок природних 
території (лісів, луків тощо) призводить до втрати біорізноманіття та 
зменшення природної здатності поглинати забруднення повітря та 
води, – поширення забруднення стає критичним для здоров'я 
людини. Наслідки зміни клімату загрожують світовій продовольчій 
безпеці, оскільки ускладнюється вирощування адекватної їжі для 
населення.

Отже, в нових умовах звичайні інтенсивні сільськогосподарські практики вже є економічно неможливі, оскільки 
вони стають все більш дорогими та логістично складними, а за нестабільних кліматичних умов це вже не може 
принести передбачуваний результат. 

Якщо коротко – нинішні системи виробництва та споживання їжі шкодять як екосистемі планети, так й здоров'ю 
людей. Необхідно вжити негайних заходів для відновлення та поширення дикої природи та біорізноманіття, 
скорочення забруднення та протидії зміні клімату, для перебудови всієї системи харчування.

Джерело фотографії: https://unfccc.int/news/food-experts-
call-for-climate-friendly-diets

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), приблизно п’ята 
частина світових викидів парникових газів спричинена сільським господарством та 
землекористуванням (включаючи лісове господарство, рибальство та тваринництво). 
Саме сільськогосподарське землекористування, займаючи близько 40% земель планети, стало 
основним фактором руйнування тропічних лісів, забруднення водних ресурсів, деградації 
середовищ існування, втрати біорізноманіття.
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Вже набувають популярності альтернативні методи 
виробництва продуктів харчування: вирощування їжі у 
контрольованому кліматі без використання ґрунту 
(гідропоніка, аквапоніка), вирощування клітинних 
культур, високотехнологічні біотехнологічні ферми. 
Етичною та екологічною альтернативою сучасному 
тваринництву може стати виробництво квіткових 
культур для вирощування синтетичного м'яса або 
молока, виробництва рослинного м'яса, або інгредієнтів 
для подальшого виробництва продуктів харчування. 
Таких прикладів поки що небагато, але вони вже 
існують та активно розвиваються. Скажімо, у Сінгапурі 
для продажу наприкінці 2020 року було сертифіковане 
виробництво синтетичного курячого м'яса компанії «Eat 
Just». Або ‒ тайсько-німецький стартап «Whapow», який 
виготовляє шейки з мікроводоростей спіруліни та 
вівсяного молока. Мікроводорості є кліматично 
позитивною їжею: вони поглинають вуглець не 
потребують сільськогосподарських угідь та добрив, які 
забруднюють воду й ґрунт. 

Мікроводорості також придатні для споживання 
тваринами, що може суттєво зменшити екологічний 
слід тваринництва. До того ж, вони багаті поживними 
речовинами та білками й дуже швидко ростуть, 
подвоюючи свою біомасу кожні 3 дні. (Порівняйте: на 1 
кг спіруліни потрібно 15 л води, яку можна 
використовувати повторно; на 1 кг кукурудзи потрібно 
близько 1000 літрів води, на 1 кг м’яса -  кілька тисяч 
літрів).

У світі існують і такі альтернативи сучасному 
виробництву продуктів, які українцям наразі навряд чи 
сподобаються. Але, тим не менш, росте кількість 
стартапів з вирощування комах та  виробництва їжі з 
комашиного протеїну. Щоправда, поза азійським 
регіоном більшість з них спеціалізується на 
виробництві кормового протеїну для тваринництва, що 
також зменшує вуглецевий слід цього сектору. 

Але є і сміливі піонери, переконані у перевагах споживання нешкідливих та поживних комах як способу 
підвищення продовольчої безпеки та зниження викидів. Адже комахи дуже ефективно перетворюють свою їжу на 
їстівні тканини, їм не потрібно багато місця та води, вони не забруднюють довкілля, натомість ‒ це якісний білок із 
вмістом заліза, цинку та вітаміну В12.

В Україні тренд на перехід до рослинної дієти вже підтримали деякі виробники: дві компанії оголосили про початок 
виробництва рослинної альтернативи традиційному м’ясу. Стартап «Eat Me At» пропонує споживачам рослинний 
фарш з осені минулого року. А в січні цього року компанія «АВК», колись лідер кондитерської галузі, повідомила про 
початок виробництва котлет для бургерів на рослинній основі «Dreameat» - розробляти цей продукт компанія 
почала ще з 2013 року. Також на ринку доступні деякі імпортні продукти рослинного походження – сосиски, бургери, 
молоко, яйця. Кожен відвідувач супермаркетів в Україні бачив рослинне молоко на полицях – його наявність вже 
нікого не дивує. Кілька років тому це були екзотичні імпортовані вироби з сої, мигдалю або кокосу та з 
фантастичним цінником порівняно зі звичайним молоком. Наразі маємо вітчизняне «Ідеаль Немолоко», вироблене 
як зі звичайних для України рослин (гречка, фундук, овес тощо), так і з більш екзотичних (кокос, мигдаль) та доступне 
за ціною. Експерти стверджують, що за умов підтримки ринку рослинних еквівалентів тваринницьких продуктів до 
2030 року майже 90% молочних та м’ясних продуктів, а також яєць, можуть мати рослинне походження.

https://unfccc.int/news/food-experts-call-for-climate-friendly-diets
https://unfccc.int/news/food-experts-call-for-climate-friendly-diets


Можна використовувати прості загально відомі методи, 
що практикуються роками екологічно свідомими фермерами:

Як ми будемо виробляти їжу 
в майбутньому
Для переходу до стійких систем виробництва їжі треба скоротити площі, зайняті під кормові культури та 
виробництво продуктів тваринництва, що призведе до змін у дієті споживачів. Щодо рослинництва, то щоб 
зробити харчову промисловість економічно та екологічно стійкою, необхідно перейти до більш екологічних 
практик вирощування їжі: диверсифікації культур, скороченню використання пестицидів та мінеральних добрив, 
залишати більше місця для дикої природи та використовувати грунтозберігаючі технології. Такі заходи прийнятні 
для будь-якого фермера: вони не потребують значних затрат, але покращать передбачуваність врожаю 
сільськогосподарських культур та зменшать експлуатаційні витрати, такі як потреба в паливі та добривах. 

Щоб змінити звичні практики навіть немає потреби у високотехнологічних інноваційних змінах або 
довготривалих наукових дослідженнях (хоча дослідження завжди потрібні для покращення нашого розуміння 
природних процесів). Ми вже маємо купу інструментів, щоб зробити харчову промисловість економічно та 
екологічно стійкою.

Але є один мінус – такий підхід до виробництва їжі 
змінить правила гри для інтенсивних тваринницьких 
ферм – вони просто не виживуть у нових умовах. Ці 
ферми в значній мірі покладаються на викопне паливо в 
процесі експлуатації та такі ресурси, як корм для тварин, 
експлуатація машин, переробка гною та переробка та 
зберігання продуктів харчування. Нестабільне 
забезпечення кормами для тварин та нестача води 
(нинішні симптоми кліматичної кризи) плюс екологічний 
та вуглецевий податки (оскільки такі ферми є дуже 
екологічно нежиттєздатними та виділяють багато 
парникових газів) – подібні виробництва стануть дуже 
дорогими для існування, продукція подорожчає і буде 
менш привабливою для інвестицій. 

Інтенсивне виробництво м’яса та молока не є стійким 
до клімату і не має майбутнього у новій системі 
харчування за нових кліматичних умов.

Втім, провідні бізнес компанії світу вже готові прийняти 
нові правила. 593 компанії вже взяли на себе 
зобов'язання вживати науково обґрунтовані кліматичні 
заходи. Одна з них, шведська компанія IKEA, 
наприклад, планує збільшити кількість рослинних 
продуктів харчування в своїх магазинах з нинішніх 14% 
до 20%, а також наполовину зменшити харчові відходи 
до 2022 року. IKEA одна з перших зобов’язалася 
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Покривні культури

Безорні технології або технології 
мінімальної обробки грунту

Збільшення різноманітності вирощуваних культур 
та рослин в агроекосистемах ‒ вирощування смуг 
польових квітів на сільськогосподарських полях, 
насадження та утримання лісосмуг між полями, 
насадження кущів замість парканів та 
багаторічних трав на водозахисних смугах

Більше місця для дикої природи ‒ більше землі 
під багаторічними культурами та постійними 
пасовищами

Використання гною та біомаси для підживлення

Випас худоби для покращення якості грунтів, 
накопичення ними вуглецю та відновлення 
родючості й біорізноманіття грунту

використовувати до 100% енергії з відновлюваних 
джерел та досягти кліматичної нейтральності. 
Сьогоднішні амбіції компанії – досягти кліматичної 
позитивності (або вуглецевої  негативності), тобто 
видалення більшої кількості парникових газів, ніж 
створено впродовж виробничого ланцюга. 

Очевидно, ми будемо використовувати новітні 
технології для пошуку здорових продуктів, для 
з’ясування їх безпечності. Ми зможемо нарешті 
вирішити проблему простежуваності завдяки 
застосуванню блокчейну - за лічені секунди визначити 
походження продуктів, запобігаючи спалахам хвороб, 
захищаючи споживачів та заощаджуючи мільярди 
доларів.

Автоматизовані системи контролюватимуть стан 
врожаю, допомагатимуть виявляти шкідників та 
збудників хвороб у харчових продуктах на ранніх 
стадіях. Відстежування в реальному часі стану та руху 
продуктів від виробництва до споживання 
забезпечить прозорість усього шляху від ферми до 
виделки. Прогнозне моделювання та аналітика 
дозволять проактивно визначати виробничі 
середовища з високим ризиком, швидко втручатися та 
коригувати. 

Часто виробники побоюються, що використання таких методів призведе до 
зменшення  врожайності, що це може стати загрозою для продовольчої безпеки. 

Проте, наразі ми викидаємо величезну кількість їжі, яка потрапляє на звалища та 
забруднює нашу планету. За оцінками ФАО, щорічно витрачається майже третина усіх 
продуктів харчування, вироблених для споживання людиною. Скорочення лише 
харчових відходів завдяки покращенню зберігання та логістики може легко 
компенсувати зниження врожаю.

Вже набувають популярності альтернативні методи 
виробництва продуктів харчування: вирощування їжі у 
контрольованому кліматі без використання ґрунту 
(гідропоніка, аквапоніка), вирощування клітинних 
культур, високотехнологічні біотехнологічні ферми. 
Етичною та екологічною альтернативою сучасному 
тваринництву може стати виробництво квіткових 
культур для вирощування синтетичного м'яса або 
молока, виробництва рослинного м'яса, або інгредієнтів 
для подальшого виробництва продуктів харчування. 
Таких прикладів поки що небагато, але вони вже 
існують та активно розвиваються. Скажімо, у Сінгапурі 
для продажу наприкінці 2020 року було сертифіковане 
виробництво синтетичного курячого м'яса компанії «Eat 
Just». Або ‒ тайсько-німецький стартап «Whapow», який 
виготовляє шейки з мікроводоростей спіруліни та 
вівсяного молока. Мікроводорості є кліматично 
позитивною їжею: вони поглинають вуглець не 
потребують сільськогосподарських угідь та добрив, які 
забруднюють воду й ґрунт. 

Мікроводорості також придатні для споживання 
тваринами, що може суттєво зменшити екологічний 
слід тваринництва. До того ж, вони багаті поживними 
речовинами та білками й дуже швидко ростуть, 
подвоюючи свою біомасу кожні 3 дні. (Порівняйте: на 1 
кг спіруліни потрібно 15 л води, яку можна 
використовувати повторно; на 1 кг кукурудзи потрібно 
близько 1000 літрів води, на 1 кг м’яса -  кілька тисяч 
літрів).

У світі існують і такі альтернативи сучасному 
виробництву продуктів, які українцям наразі навряд чи 
сподобаються. Але, тим не менш, росте кількість 
стартапів з вирощування комах та  виробництва їжі з 
комашиного протеїну. Щоправда, поза азійським 
регіоном більшість з них спеціалізується на 
виробництві кормового протеїну для тваринництва, що 
також зменшує вуглецевий слід цього сектору. 

Але є і сміливі піонери, переконані у перевагах споживання нешкідливих та поживних комах як способу 
підвищення продовольчої безпеки та зниження викидів. Адже комахи дуже ефективно перетворюють свою їжу на 
їстівні тканини, їм не потрібно багато місця та води, вони не забруднюють довкілля, натомість ‒ це якісний білок із 
вмістом заліза, цинку та вітаміну В12.

В Україні тренд на перехід до рослинної дієти вже підтримали деякі виробники: дві компанії оголосили про початок 
виробництва рослинної альтернативи традиційному м’ясу. Стартап «Eat Me At» пропонує споживачам рослинний 
фарш з осені минулого року. А в січні цього року компанія «АВК», колись лідер кондитерської галузі, повідомила про 
початок виробництва котлет для бургерів на рослинній основі «Dreameat» - розробляти цей продукт компанія 
почала ще з 2013 року. Також на ринку доступні деякі імпортні продукти рослинного походження – сосиски, бургери, 
молоко, яйця. Кожен відвідувач супермаркетів в Україні бачив рослинне молоко на полицях – його наявність вже 
нікого не дивує. Кілька років тому це були екзотичні імпортовані вироби з сої, мигдалю або кокосу та з 
фантастичним цінником порівняно зі звичайним молоком. Наразі маємо вітчизняне «Ідеаль Немолоко», вироблене 
як зі звичайних для України рослин (гречка, фундук, овес тощо), так і з більш екзотичних (кокос, мигдаль) та доступне 
за ціною. Експерти стверджують, що за умов підтримки ринку рослинних еквівалентів тваринницьких продуктів до 
2030 року майже 90% молочних та м’ясних продуктів, а також яєць, можуть мати рослинне походження.



«Планетарна» здорова дієта, 
яку також називають гнучкою, 
включає наступні інгредієнти:

Як виглядатиме їжа майбутнього
Виглядає так, що у майбутньому продукти харчування будуть здебільшого вироблятися на основі рослинної 
сировини. Тобто, це буде рослинна дієта з невеликим додаванням м’яса, молока та яєць, вироблених стійким 
способом, як частина обігу поживних речовин. Скажімо, отриманих за таких умов, коли худоба випасається на 
полях після збору врожаю, в оливкових або фруктових садах і є життєво необхідним ланцюгом для удобрення 
грунту, боротьби з бур’янами, - бере участь в обігу поживних речовин. 

Комісія EAT-Lancet з питань продовольства, планети та охорони здоров'я запропонувала варіанти науково 
обгрунтованих здорових дієт та стійких харчових систем. 

Автори розглядають так звану «планетарну», тобто спільну для всіх, дієту та територіальні дієти.

Із стійких територіальних дієт виділяють японську, середземноморську, традиційні нордичні дієти та нову нордичну 
дієту. Середземноморську дієту включно з сільськогосподарськими культурами, заготівлею, риболовлею, 
консервацією, переробкою, приготуванням і споживанням ЮНЕСКО додала до свого списку нематеріальної 
культурної спадщини людства у 2010 році як «сукупність навичок, знань, практик і традицій від пейзажу до столу».

Існують також дієти для різного віку. Наприклад, нові дієтичні рекомендації США для немовлят та дітей раннього 
віку, дітей та підлітків, дорослих, жінок (також ‒ вагітних та годуючих грудьми), старших людей. Визнаючи, що кожен 
життєвий етап людини відрізняється, має свої харчові потреби для росту й розвитку, підтримання й покращення 
здоров’я, дієта підкреслює наслідки вибору їжі та напоїв для здоров’я протягом усього життя людини. 

Для зменшення вуглецевого відбитку важливо споживати місцеві сезонні овочі та фрукти, адже овочі, вирощені в 
теплицях, або фрукти доставлені літаком з-за краю світу, можуть мати більший вуглецевий відбиток, ніж червоне 
м'ясо, а також втрачати поживні властивості.  
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Овочі всіх видів та фруктів, особливо 
із шкуркою

Зернові, принаймні половина з яких ‒ 
неочищені

Молочні продукти ‒ нежирні або нежирні 
продукти плюс соєві

Білкові ‒ нежирне м’ясо, птиця та яйця, 
морепродукти, квасоля, горох, сочевиця 
та горіхи

Жири ‒ рослинні та жировмісні продукти, 
такі як морепродукти та горіхи

Джерело: доповідь комісії EAT-Lancet. https://eatforum.org/content/uploads/
2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf
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Етичною та екологічною альтернативою сучасному 
тваринництву може стати виробництво квіткових 
культур для вирощування синтетичного м'яса або 
молока, виробництва рослинного м'яса, або інгредієнтів 
для подальшого виробництва продуктів харчування. 
Таких прикладів поки що небагато, але вони вже 
існують та активно розвиваються. Скажімо, у Сінгапурі 
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Just». Або ‒ тайсько-німецький стартап «Whapow», який 
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речовинами та білками й дуже швидко ростуть, 
подвоюючи свою біомасу кожні 3 дні. (Порівняйте: на 1 
кг спіруліни потрібно 15 л води, яку можна 
використовувати повторно; на 1 кг кукурудзи потрібно 
близько 1000 літрів води, на 1 кг м’яса -  кілька тисяч 
літрів).

У світі існують і такі альтернативи сучасному 
виробництву продуктів, які українцям наразі навряд чи 
сподобаються. Але, тим не менш, росте кількість 
стартапів з вирощування комах та  виробництва їжі з 
комашиного протеїну. Щоправда, поза азійським 
регіоном більшість з них спеціалізується на 
виробництві кормового протеїну для тваринництва, що 
також зменшує вуглецевий слід цього сектору. 

Але є і сміливі піонери, переконані у перевагах споживання нешкідливих та поживних комах як способу 
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їстівні тканини, їм не потрібно багато місця та води, вони не забруднюють довкілля, натомість ‒ це якісний білок із 
вмістом заліза, цинку та вітаміну В12.

В Україні тренд на перехід до рослинної дієти вже підтримали деякі виробники: дві компанії оголосили про початок 
виробництва рослинної альтернативи традиційному м’ясу. Стартап «Eat Me At» пропонує споживачам рослинний 
фарш з осені минулого року. А в січні цього року компанія «АВК», колись лідер кондитерської галузі, повідомила про 
початок виробництва котлет для бургерів на рослинній основі «Dreameat» - розробляти цей продукт компанія 
почала ще з 2013 року. Також на ринку доступні деякі імпортні продукти рослинного походження – сосиски, бургери, 
молоко, яйця. Кожен відвідувач супермаркетів в Україні бачив рослинне молоко на полицях – його наявність вже 
нікого не дивує. Кілька років тому це були екзотичні імпортовані вироби з сої, мигдалю або кокосу та з 
фантастичним цінником порівняно зі звичайним молоком. Наразі маємо вітчизняне «Ідеаль Немолоко», вироблене 
як зі звичайних для України рослин (гречка, фундук, овес тощо), так і з більш екзотичних (кокос, мигдаль) та доступне 
за ціною. Експерти стверджують, що за умов підтримки ринку рослинних еквівалентів тваринницьких продуктів до 
2030 року майже 90% молочних та м’ясних продуктів, а також яєць, можуть мати рослинне походження.

https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf
https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf
https://whapow.de
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рекомендує споживачам морепродукти, які 
виловлюються чи вирощуються таким чином, 
щоб менше впливати на навколишнє середовище

Seafood Watch  

веселий інформативний інтерактивний сайт, 
що містить поради щодо дієти та оцінки їжі

Їжте низьковуглецево 
Джерело інфографіки: https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local

допоможе розрахувати «планетарну» дієту 
для України

Калькулятор дієти від Всесвітнього фонду дикої 
природи (WWF)

Калькулятор їжі BBC Climate Change

Калькулятор викидів вуглецю в їжі

Калькулятор вуглецевої їжі Веганського 
товариства

Калькулятор викидів вуглецю з морепродуктів
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тваринництву може стати виробництво квіткових 
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Just». Або ‒ тайсько-німецький стартап «Whapow», який 
виготовляє шейки з мікроводоростей спіруліни та 
вівсяного молока. Мікроводорості є кліматично 
позитивною їжею: вони поглинають вуглець не 
потребують сільськогосподарських угідь та добрив, які 
забруднюють воду й ґрунт. 

Мікроводорості також придатні для споживання 
тваринами, що може суттєво зменшити екологічний 
слід тваринництва. До того ж, вони багаті поживними 
речовинами та білками й дуже швидко ростуть, 
подвоюючи свою біомасу кожні 3 дні. (Порівняйте: на 1 
кг спіруліни потрібно 15 л води, яку можна 
використовувати повторно; на 1 кг кукурудзи потрібно 
близько 1000 літрів води, на 1 кг м’яса -  кілька тисяч 
літрів).

У світі існують і такі альтернативи сучасному 
виробництву продуктів, які українцям наразі навряд чи 
сподобаються. Але, тим не менш, росте кількість 
стартапів з вирощування комах та  виробництва їжі з 
комашиного протеїну. Щоправда, поза азійським 
регіоном більшість з них спеціалізується на 
виробництві кормового протеїну для тваринництва, що 
також зменшує вуглецевий слід цього сектору. 

Але є і сміливі піонери, переконані у перевагах споживання нешкідливих та поживних комах як способу 
підвищення продовольчої безпеки та зниження викидів. Адже комахи дуже ефективно перетворюють свою їжу на 
їстівні тканини, їм не потрібно багато місця та води, вони не забруднюють довкілля, натомість ‒ це якісний білок із 
вмістом заліза, цинку та вітаміну В12.

В Україні тренд на перехід до рослинної дієти вже підтримали деякі виробники: дві компанії оголосили про початок 
виробництва рослинної альтернативи традиційному м’ясу. Стартап «Eat Me At» пропонує споживачам рослинний 
фарш з осені минулого року. А в січні цього року компанія «АВК», колись лідер кондитерської галузі, повідомила про 
початок виробництва котлет для бургерів на рослинній основі «Dreameat» - розробляти цей продукт компанія 
почала ще з 2013 року. Також на ринку доступні деякі імпортні продукти рослинного походження – сосиски, бургери, 
молоко, яйця. Кожен відвідувач супермаркетів в Україні бачив рослинне молоко на полицях – його наявність вже 
нікого не дивує. Кілька років тому це були екзотичні імпортовані вироби з сої, мигдалю або кокосу та з 
фантастичним цінником порівняно зі звичайним молоком. Наразі маємо вітчизняне «Ідеаль Немолоко», вироблене 
як зі звичайних для України рослин (гречка, фундук, овес тощо), так і з більш екзотичних (кокос, мигдаль) та доступне 
за ціною. Експерти стверджують, що за умов підтримки ринку рослинних еквівалентів тваринницьких продуктів до 
2030 року майже 90% молочних та м’ясних продуктів, а також яєць, можуть мати рослинне походження.

Обрати дієту з урахуванням 
її вуглецевого відбитку можна 
за допомогою спеціальних 
ресурсів:

Ресурс Our World in Data розробив 
зручну інфографіку щодо 
вуглецевого відбитку різних 
продуктів харчування

https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local
https://planetbaseddiets.panda.org/impacts-action-calculator/ukraine/
https://www.foodemissions.com/Calculator
https://www.vegansociety.com/take-action/campaigns/plate-planet/carbon-calculator
http://seafoodco2.dal.ca/
https://www.seafoodwatch.org/
http://www.eatlowcarbon.org/


Продовольча безпека у світі

Для популяризації здорових дієт потрібна підтримка здорового харчового середовища, скорочення споживання та 
харчових відходів, просвіта з питань стійкого харчування, м мзастосування нормативів харчової промисловості, 
регулювання збуту продуктів, відповідне оподаткування енергоємних продуктів тощо. 

Окрім того, WWF робить висновок про те, що наші 
дієти занадто одноманітні. Незважаючи на те, що в 
минулому для їжі використовувались понад 6 000 
сільськогосподарських культур, зараз ми 
використовуємо їх менше 200; і лише дев'ять із них 
становлять майже 70% складових усіх харчових 
виробів. Така відсутність різноманітності в нашому 
харчуванні спричиняє брак різноманіття в природі, а 
також робить наші продовольчі ресурси менш 
стійкими до шкідників та хвороб. 

Недавня доповідь ФАО «Стан продовольчої безпеки у 
світі» прогнозує, що зміна наявних дієт на більш 
здорові, ймовірно, загалом буде дуже корисною для 
здоров'я людей і системи охорони здоров’я. Це 
призведе до зменшення до 97% прямих та непрямих 
витрат на охорону здоров’я, запобігання приблизно 11 
мільйонам смертей на рік, що становить 19% ‒ 24% від 
загальної кількості смертей серед дорослих.

Рекомендації дослідження сфокусовані здебільшого на 
розвинені країни глобальної Півночі, зокрема, ФАО та 
ВООЗ рекомендують споживати фруктів та овочів 
мінімум 400 г на день.
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Але, в той час, коли в розвинених країнах мільйони 
людей страждають від ожиріння, діабету та серцевих 
захворювань через нездорове харчування, викидаючи 
третину продовольства, ‒ глобальний Південь має інші 
проблеми. Країни з низьким рівнем доходу більше 
покладаються на основні продукти харчування, а 
менше на фрукти, овочі та продукти тваринного 
походження, ніж країни з високим рівнем доходу. Лише 
в Азії та в країнах із середнім рівнем доходу є достатньо 
фруктів та овочів. 

Здорові дієти недоступні близько 3 млрд населення, 
особливо бідного, у всіх регіонах світу. Здорові дієти в 
середньому в п’ять разів дорожчі, ніж дієти, які 
задовольняють лише харчові потреби в енергії через 
крохмалисті основні продукти.

Щоб здорове харчування стало більш доступним, 
потрібно знижувати його ціну. Для цього знадобляться 
великі перетворення в системах харчування, але 
універсальних рішень не існує, і автори доповіді 
пропонують кілька стратегічних варіантів. 

Фахівці Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) вважають, що якщо принаймні 
половина мешканців планети буде харчуватися згідно з національними дієтичними 
настановами, які враховують здоров’я людей і планети, ‒ це дозволить протягом 
наступного десятиліття зменшити на 30% викиди парникових газів від виробництва 
продуктів харчування, на 46% ‒ втрати дикої природи, на 41% - землекористування для 
сільського господарства.  

Політики та інвестиції для 
зниження вартості поживних 
продуктів:

Увага до збереження поживних властивостей 
(nutrition-sensitive) продуктів під час вирощування 
й виробництва, обробки, переробки 
транспортування (підтримка орієнтованого на 
такі продукти сільського господарства, звільнення 
від оподаткування, інвестиції), 

Сприяння розвитку міського та приміського 
фермерства

Інвестиції у дослідження, інновації та розвиток

Політика та інвестиції для зменшення втрат 
продовольства

Збагачення харчових продуктів

Інвестиції в транспортну та ринкову інфраструктуру

Розвиток гуманітарних ланцюгів постачання

Підтримка збалансованості інтересів виробника 
та споживача

Політики для кращої доступності 
здорової їжі, орієнтовані на 
споживачів: 

Політика щодо зменшення бідності та нерівності 
доходів

Посилення орієнтованих на харчування 
механізмів соціального захисту, таких як перекази 
готівки, передача в натуральній формі / розподіл їж

Програми шкільного харчування

Субсидування поживної їжі

Вже набувають популярності альтернативні методи 
виробництва продуктів харчування: вирощування їжі у 
контрольованому кліматі без використання ґрунту 
(гідропоніка, аквапоніка), вирощування клітинних 
культур, високотехнологічні біотехнологічні ферми. 
Етичною та екологічною альтернативою сучасному 
тваринництву може стати виробництво квіткових 
культур для вирощування синтетичного м'яса або 
молока, виробництва рослинного м'яса, або інгредієнтів 
для подальшого виробництва продуктів харчування. 
Таких прикладів поки що небагато, але вони вже 
існують та активно розвиваються. Скажімо, у Сінгапурі 
для продажу наприкінці 2020 року було сертифіковане 
виробництво синтетичного курячого м'яса компанії «Eat 
Just». Або ‒ тайсько-німецький стартап «Whapow», який 
виготовляє шейки з мікроводоростей спіруліни та 
вівсяного молока. Мікроводорості є кліматично 
позитивною їжею: вони поглинають вуглець не 
потребують сільськогосподарських угідь та добрив, які 
забруднюють воду й ґрунт. 

Мікроводорості також придатні для споживання 
тваринами, що може суттєво зменшити екологічний 
слід тваринництва. До того ж, вони багаті поживними 
речовинами та білками й дуже швидко ростуть, 
подвоюючи свою біомасу кожні 3 дні. (Порівняйте: на 1 
кг спіруліни потрібно 15 л води, яку можна 
використовувати повторно; на 1 кг кукурудзи потрібно 
близько 1000 літрів води, на 1 кг м’яса -  кілька тисяч 
літрів).

У світі існують і такі альтернативи сучасному 
виробництву продуктів, які українцям наразі навряд чи 
сподобаються. Але, тим не менш, росте кількість 
стартапів з вирощування комах та  виробництва їжі з 
комашиного протеїну. Щоправда, поза азійським 
регіоном більшість з них спеціалізується на 
виробництві кормового протеїну для тваринництва, що 
також зменшує вуглецевий слід цього сектору. 

Але є і сміливі піонери, переконані у перевагах споживання нешкідливих та поживних комах як способу 
підвищення продовольчої безпеки та зниження викидів. Адже комахи дуже ефективно перетворюють свою їжу на 
їстівні тканини, їм не потрібно багато місця та води, вони не забруднюють довкілля, натомість ‒ це якісний білок із 
вмістом заліза, цинку та вітаміну В12.

В Україні тренд на перехід до рослинної дієти вже підтримали деякі виробники: дві компанії оголосили про початок 
виробництва рослинної альтернативи традиційному м’ясу. Стартап «Eat Me At» пропонує споживачам рослинний 
фарш з осені минулого року. А в січні цього року компанія «АВК», колись лідер кондитерської галузі, повідомила про 
початок виробництва котлет для бургерів на рослинній основі «Dreameat» - розробляти цей продукт компанія 
почала ще з 2013 року. Також на ринку доступні деякі імпортні продукти рослинного походження – сосиски, бургери, 
молоко, яйця. Кожен відвідувач супермаркетів в Україні бачив рослинне молоко на полицях – його наявність вже 
нікого не дивує. Кілька років тому це були екзотичні імпортовані вироби з сої, мигдалю або кокосу та з 
фантастичним цінником порівняно зі звичайним молоком. Наразі маємо вітчизняне «Ідеаль Немолоко», вироблене 
як зі звичайних для України рослин (гречка, фундук, овес тощо), так і з більш екзотичних (кокос, мигдаль) та доступне 
за ціною. Експерти стверджують, що за умов підтримки ринку рослинних еквівалентів тваринницьких продуктів до 
2030 року майже 90% молочних та м’ясних продуктів, а також яєць, можуть мати рослинне походження.

https://drive.google.com/file/d/1pVpYTNQKAE_izp8tsVK3tQ4fNWPgoQIz/view
http://www.fao.org/3/ca9692ru/CA9692RU.pdf
http://www.fao.org/3/ca9692ru/CA9692RU.pdf


Ось декілька рекомендацій, які можуть бути впроваджені 
на національному рівні:

Використані матеріали та джерела:

Домагатися міжнародних та національних 
зобов’язань переходу до здорового харчування

Переорієнтувати сільськогосподарські пріоритети
з виробництва великих кількостей їжі на 
виробництво якісної, здорової, різноманітної та 
поживної їжі, надаючи споживачу можливість 
гнучкого вибору, розвиваючи багаті різноманітні 
дієти та традиції у всьому світі

Покращувати стан біорізноманіття замість 
збільшення обсягів вирощування кількох культур, 
більша частина врожаю яких зараз використовується 
на корм тваринам

Інтенсифікація виробництва продуктів харчування 
та підвищення їх якості

Вдосконалювати координоване управління сушею 
та океанами, забезпечуючи виконання прийнятих 
програм збереження біорізноманіття та управління 
світовим океаном, влючно зі сталим рибальством 
та розвитком аквакультури

Щонайменше вдвічі зменшити втрати їжі та харчові 
відходи, відповідно до Цілей сталого розвитку ООН

Надія Шевченко, Ольга Ігнатенко, Тамара Малькова,
«Зелене досьє»

http://www.fao.org

https://eatforum.org

https://about.ikea.com

https://www.bbc.com

https://www.foodemissions.com

https://www.vegansociety.com

http://www.eatlowcarbon.org

https://www.ift.org

https://www.sciencedirect.com

https://sciencebasedtargets.org

https://www.sciencedaily.com

https://docs.wfp.org

https://siliconcanals.com

Велика продовольча трансформація не відбудеться без широкомасштабних багатосекторних і 
багаторівневих дій, які мають керуватися науково обгрунтованими цілями та спиратися на 
науково обгрунтовані системи моніторингу. Для досягнення таких цілей знадобиться поєднання 
значних змін у режимі харчування, різкого зменшення втрат та відходів харчових продуктів та 
значного вдосконалення практики виробництва продуктів харчування.

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду 
«Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. 

Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію 
Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу».

Дизайн та верстка: 
Креативна агенція Art Ok
Аліна Пелех 
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Вже набувають популярності альтернативні методи 
виробництва продуктів харчування: вирощування їжі у 
контрольованому кліматі без використання ґрунту 
(гідропоніка, аквапоніка), вирощування клітинних 
культур, високотехнологічні біотехнологічні ферми. 
Етичною та екологічною альтернативою сучасному 
тваринництву може стати виробництво квіткових 
культур для вирощування синтетичного м'яса або 
молока, виробництва рослинного м'яса, або інгредієнтів 
для подальшого виробництва продуктів харчування. 
Таких прикладів поки що небагато, але вони вже 
існують та активно розвиваються. Скажімо, у Сінгапурі 
для продажу наприкінці 2020 року було сертифіковане 
виробництво синтетичного курячого м'яса компанії «Eat 
Just». Або ‒ тайсько-німецький стартап «Whapow», який 
виготовляє шейки з мікроводоростей спіруліни та 
вівсяного молока. Мікроводорості є кліматично 
позитивною їжею: вони поглинають вуглець не 
потребують сільськогосподарських угідь та добрив, які 
забруднюють воду й ґрунт. 

Мікроводорості також придатні для споживання 
тваринами, що може суттєво зменшити екологічний 
слід тваринництва. До того ж, вони багаті поживними 
речовинами та білками й дуже швидко ростуть, 
подвоюючи свою біомасу кожні 3 дні. (Порівняйте: на 1 
кг спіруліни потрібно 15 л води, яку можна 
використовувати повторно; на 1 кг кукурудзи потрібно 
близько 1000 літрів води, на 1 кг м’яса -  кілька тисяч 
літрів).

У світі існують і такі альтернативи сучасному 
виробництву продуктів, які українцям наразі навряд чи 
сподобаються. Але, тим не менш, росте кількість 
стартапів з вирощування комах та  виробництва їжі з 
комашиного протеїну. Щоправда, поза азійським 
регіоном більшість з них спеціалізується на 
виробництві кормового протеїну для тваринництва, що 
також зменшує вуглецевий слід цього сектору. 

Але є і сміливі піонери, переконані у перевагах споживання нешкідливих та поживних комах як способу 
підвищення продовольчої безпеки та зниження викидів. Адже комахи дуже ефективно перетворюють свою їжу на 
їстівні тканини, їм не потрібно багато місця та води, вони не забруднюють довкілля, натомість ‒ це якісний білок із 
вмістом заліза, цинку та вітаміну В12.

В Україні тренд на перехід до рослинної дієти вже підтримали деякі виробники: дві компанії оголосили про початок 
виробництва рослинної альтернативи традиційному м’ясу. Стартап «Eat Me At» пропонує споживачам рослинний 
фарш з осені минулого року. А в січні цього року компанія «АВК», колись лідер кондитерської галузі, повідомила про 
початок виробництва котлет для бургерів на рослинній основі «Dreameat» - розробляти цей продукт компанія 
почала ще з 2013 року. Також на ринку доступні деякі імпортні продукти рослинного походження – сосиски, бургери, 
молоко, яйця. Кожен відвідувач супермаркетів в Україні бачив рослинне молоко на полицях – його наявність вже 
нікого не дивує. Кілька років тому це були екзотичні імпортовані вироби з сої, мигдалю або кокосу та з 
фантастичним цінником порівняно зі звичайним молоком. Наразі маємо вітчизняне «Ідеаль Немолоко», вироблене 
як зі звичайних для України рослин (гречка, фундук, овес тощо), так і з більш екзотичних (кокос, мигдаль) та доступне 
за ціною. Експерти стверджують, що за умов підтримки ринку рослинних еквівалентів тваринницьких продуктів до 
2030 року майже 90% молочних та м’ясних продуктів, а також яєць, можуть мати рослинне походження.
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