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CEK UIfl 2

IHHOBALJli y  BETEPHHAPII, r ir iC H I  TA P03BE/JEH H I 
TBAPHH

(BHAY, 3 K o p n y c , a y f lH T o p in  3406)

rojioBa ceKiiii': HY,I1,AK PoMaH AhapIhobhh -  aoicrop

cuibcbKorocnoAapcbKHx HayK, npo(J)ecop KadpeapK BeTepHHapii', ririeHH Ta 
po3Be,aeHHa TBapHH.

BiAnoBijiaAbHHH ceKpeTap: nOEEPEiKEHB lOjiia MuKo iaiBiia
-  KaHAHnaT cijibCbKorocnoAapcbKHX HayK, aoucht Ka^eapn BexepHHapii, 
ririeHH Ta posBeaeHHH TBapHH.

1400- 1405 «J)iarHOCTHHHi acneKTH .leftKosy bcmiikoi poraTOi xyaoSn y 

rocnoAapcTBax BiiiiiHiu.Koi o6jiacTi»
JJMIUKAHT Oiibza Bacwiiena -  KaHAHflaT BeTepHHapHHx 
HayK, aoueHT KaiJieapH MiKpoSiojiorii, (fmpMaKOJiorii i 
ricTOJiorii

)KiimoMupcbKuit Hai\ioHcuibHuii azpoeKOROzimmu ymeepcumem

1405- 1410 «M ’HCHa I ip O A y K T H B H iC T b  M OJIO/IHHKy CBHHeft p i3H O rO  

nOXOA5K e H H H »

KAJIHHHHEHKO rtuiuna leanima -  KaHAHAaT
cijibCbKorocnonapcbKHX HayK, flopeHT Ka^eapn TexHOJiorii 
BHpoGHHHTBa npOAyKHil TBaPHHHHHTBa

MuKOJiaiecbKuu HaifioHaibHiiu azpoeKonozinmiu ymeepcumem

1410-1415 «lHHOBauii BCTepiiHapHoi mcvihhhhii /ipiomix aoMauiHix 
TBapHH»
EIJIEHbKHH Bonodimup Onezoeuu -  anpeKTop
BeTepHHapHoro peHTpy «Vet House» (m. BiHHuifx)

«EiojioriHHa ain ryMiHOBoro npenapaTy «CyMiui KopMOBa 
1415- 1420 CTO TA» Ha npopecH a.iaii ianii CBHHeii»

P y /Jb  B anenm una O nczim a -  KaHanaaT 

cijibcbKorocnoaapcbKHX HayK, acncTeHT Kacpeapw 
BeTepHHapHoi ririeHH, camTapii i eKcnepTH3H 
OdecbKuu depzHcaemiu azpaptuiu yhieepcumem
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Маркування тексту



1420-1425 «IlpoflOBOjibHa 6e3tieKa y KOHTeKCTi niaxoay «CaHHe
3flOpOB’H»
JIbOTKA rajiuna leaniena -  KaHflHflaT 
ciubCbKorocnoflapcbKHX HayK, aouem, 3aBiflyBan KaiJie/ipH 
BeTepHHapii, ririeHH Ta po3Be#eHHH TBapHH 
BiHHUifbKuii HauioHCuibHuu dzpdpnuu ynieepcumem

1425- 14J° «Pe3HCTeHTHicTb nopocHT 3a flii ryMiHOBoro npenapaTy 
«CyMim KopivioBa CTO TA» b yMOBax iHTeHCHBHHx 
TexHOJiorifi»
TAPACEHKO JltodMuzia O.ieKciiena -  jjoKTop 
BeTepHHapHHX HayK, npoijiecop, 3aBi^yBan Ka^e^pn 
BeTepHHapHoi ririeHH, camTapii i eKcnepTH3H 
OdecbKuu depd/caenuu dzpdpnuu ynieepcumem

1430-1435 «EHrponiiiHO-iH{j)opMauiHHHH aHajii3 mojiohhoi 
npOflyKTHBHOCTi KOpiB pilHHX
iKyPABJIbOB Mukcum OneKcandpoeun -  acncTeHT 
KacJieapH TexHOJiori'i BHpoSHHijTBa nponyKini TBapHHHHHTBa 

MuKOJidiecbKiiu HdifioHcuibHUU dzpdpnuu ynieepcumem

14j5-1440 «IIpo6jieMa, ctbh Ta iuHOBauiftHi hijihxh iipo(j)i.i;iKiiiKii 
aHi3aKino3y pnOHoi iipo/iyKnii»
UIEBHYK Tenvma Bonodimupiena -  ^OKTop 
cijTbCbKorocno/iapcbKHx HayK, hoiicht Kacjie/ipM rojuBjri 

cijii.cbKorociro;iapcbKHX TBapHH Ta bo;uihx 6iopecypciB 

BinmafbKuu naifiondfibnuu dzpdpmiu ynieepcumem

1440-14 l Cynacwi MeToflH anninry y npo^ijraKTHpi MacTHTy KopiB y 
nepio,T jiaKTauii
nAJIA/JIHWyK Osiena Pocmuaiueiena -  Kan/iH/iaT 
cijTbCbKorocno/TapcbKHX HayK, nonem KatfienpH BeTepHHapii, 
ririeHH Ta po3BeaeHH» TBapHH 

BinnuifbKuu ndifioHcuibnuu dzpdpnuu ynieepcumem

1445-1450 «CyHacHHH ct3h Ta nepcneKTHBH BiniBopemiii 
cijibCbKorocnoaapcbKHX TBapHH b yMOBax C>T «mep0HH» 
3 0 TbK0  Munojia O/ieKcandpoeun -  KaHflHflaT 6ionoriHHHX 
HayK, flopeHT, t.b.o. 3aBiflyBana Katfie/ipH rofliBJii 
cinbCbKorocnoaapcbKHX TBapHH Ta bohhhx 6iopecypciB 
BiHHuifbKuu ndifioHcuibnuu dzpdpnuu ynieepcumem
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««ПродовольчаПродовольча безпекабезпека в в 
контекстіконтексті підходупідходу
««ЄдинеЄдине здоров’яздоров’я»»

Льотка Г.І.
К.с.-г. наук, доцент



ВСТУП
 В сучасному взаємозалежному світі

проблема спільної безпеки набуває
особливого значення та потребує від
суспільства, держави, а також
міжнародної спільноти комунікації,
взаємодії та консолідації зусиль для
вирішення широкого кола питань , в тому
числі в питанні не нерозповсюдження та
протидії біологічним загрозам.



Постановка проблеми

На сьогодні ми є свідками активізації 
епідемічного процесу та глобального 

поширення багатьох інфекційних 
захворювань, в тому числі «нових» 

нозологічних форм, які супроводжуються 
значними соціальними та економічними 

наслідками. 



Так, за даними експертів, починаючи з 
1970-х років, «нові» хвороби  
реєструються з безпрецедентною 
частотою – по одній і більше на рік.  

Таким чином, на сьогодні існує майже 40 
захворювань, невідомих  поперпедньому

поколінню людей!!!!!!.



Серед «нових» нозологічних форм, 
майже 75% належать до 

захворювань, які є спільними для 
людини і тварин. 

Характерною рисою сучасної 
епідемічної ситуації є виникнення у 

людини захворювань, які раніше 
реєструвалися тільки серед тварин. 



В цих умовах значно 
актуалізується підхід «Єдине 
здоров'я», який охоплює сферу 
спільних для людини і тварин 
інфекцій, а також інтегрує до  
забезпечення біологічної 
безпеки та поняття 
«Продовольча безпека»



Проблема продовольчої безпеки 

має загальнодержавну важливість, адже 
забезпечує ключовий сегмент Національної 
та Міжнародної безпеки.

Особливе місце  в системі глобальної 
Продовольчої безпеки  світу займає 
Національна продовольча безпека, яка має 
статус суспільного блага  і вимагає 
державної підтримки в ринкових умовах 
сучасності.



У загальному комплексі проблем 
забезпечення Продовольчої безпеки  

ключовою складовою є :

 Ветеринарне забезпечення 
тваринництва

 Забезпечення  моніторингу всієї 
продукції агропромислового 

виробництва  за показниками якості та 
безпечності.



Це робить проблему 
Продовольчої безпеки, поряд з 

біобезпекою, гігієною та 
санітарією , однією із складових , 

які наповнюють підхід «Єдине
здоров'я»



Моніторинг якості та безпечності

сільськогосподарської продукції включає

систему спостереження за вмістом залишкової
кількості будь-яких токсичних речовин, збудників
інфекційних захворювань, насамперед харчових
токсикоінфекцій, мікроміцетів (патогенних
грибів) і шкідливих продуктів їх життєдіяльності,  
кормах та продуктах тваринного походження за 
певні проміжки часу на визначеній території
з метою

забезпечення охорони здоров'я людини і тварин.



.'

Від здорових тварин отримується 

якісна і безпечна тваринницька 
продукція

яка сприяє 

 повноцінному задоволенню харчових 
потреб людини

 збереження здоров'я людини, фізичної 
та розумової активності 

 мінімізації ризиків виникнення і 
поширення інфекційних хвороб!!!



Науковий супровід проблеми Продовольчої безпеки
Основні наукові напрями та найважливіші проблеми 

фундаментальних досліджень в галузі ветеринарної 
медицини   спрямовані на вирішення основних проблем, 

пов'язаних з продовольчою безпекою:

 Еко-географічні та молекулярно-епізоотологічні 
засади контролю  інфекційних та інвазійних 

захворювань тварин
 Науково-обґрунтовані концепції біологічної безпеки та 

біологічного захисту
 Біохімічні, біофізичні, імунологічні та екологічні основи  

забезпечення системи контролю якості та безпечності 
тваринницької продукції 

 використання нано-, молекулярних та клітинних 
біотехнологій у розробці засобів захисту тварин.






