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ВСТУП

У ХХІ сторіччі в світі на фоні бурхливого розвитку світової біотехнології виникають 
нові, більш небезпечні загрози людству біологічного характеру. Згадаємо лише найбільш 
значимі дати: 2001 рік – Метапневмовірусна хвороба, яка була викликана метапневмові-
русом людини (hMPV); 2002 рік – тяжкий гострий респіраторний синдром, який викли-
кається вірусом тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS-Cov) – були уражені 30 
країн, і загинуло 900 людей; 2003 рік – пташиний грип,, який викликається вірусом грипу 
А (штам H5N1), і за рік охопив багато країн Світу, жертвами стали 262 людини; 2004 рік 
– Пневмонія, яку викликає Mimivirus; 2006 рік – Хронічний гранульоматоз, який викли-
кається Granulobacter betliesdensis; 2009-2010 роки – Пандемічний свинячий грип (штам 
А/H1N1). Тоді у Мексиці зафіксували перший випадок, потім інфекція поширилася в 200 
країнах Світу. За даними ВООЗ, від свинячого грипу померли близько 18,5 тисяч осіб. 2011 
рік – Геморагічна діарея, яка викликається новим серотипом EHEC штаму Escherichia coli 
O104; 2012 рік – Саудівська атипова пневмонія, яка викликається Novel coronavirus – nCoV; 
2013 рік – Близько-східний коронавірусний респіраторний синдром, який викликається 
Betacoronavirus MERS-CoV; 2019 рік – Уханьська атипова пневмонія Covid-19, яка викли-
кається коронавірусом  SARS-CoV-2, що призвела до пандемії, яка тільки прогресує.

Зростання загроз біологічного характеру також пов’язано із розширення застосування 
у різних сферах методів створення генетично модифікованих організмів (надалі – ГМО): 
розробка «вбивчого» вірусу мишачої віспи (2001); збільшення фактору патогенності віру-
су коров’ячої віспи (2002); реконструкція вірусу грипу «іспанки» 1918 року (2005); поточні 
експерименти з посилення функцій високо патогенних вірусів з можливістю «подвійного 
використання», тощо.

Це дає підстави в умовах зростання чисельності людей на планеті для занепокоєння сві-
тової спільноти стосовно того, що людство з часом все частіше буде наражатися на нові 
пандемії з глобальними негативними наслідками в разі умисного, або необережного ви-
вільнення в довкілля отриманих небезпечних ГМО, як наразі ситуація з Уханьським коро-
новірусом – Covid-19. Також виникли ризики можливості несанкціонованого витоку пато-
генів у довкілля в разі протиправного доступу та використання терористами інформації 
результатів медико-біологічних досліджень подвійного використання у злочинних цілях. 
Тому, що у сучасних умовах зазначена інформація за допомогою інформаційних технологій 
може швидко поширюватися.

В Україні, за часів незалежності (1991–2020), деградувала радянська система біобезпе-
ки, яка наразі перебуває в стані реформування в нову – українську.

Для протидії загрозам біологічного характеру національній безпеці України необхідний 
розвиток вітчизняних біотехнологій у різних сферах народного господарства та створення 
на їх основі сучасної системи біобезпеки та біозахисту на рівні передових країн світу. Це й 
послужило для авторів першою і основною підставою підготовки зазначеної роботи. Дру-
гою підставою є реалізація рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 
лютого 2009 року щодо розробки та включення до навчальних планів відповідних закла-
дів вищої освіти викладання основ біобезпеки та біоетики.
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РОЗДІЛ I.
МЕТА, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Біологічна безпека та біологічний захист держави як 
складники національної безпеки України

Загальні тенденції розвитку світової економіки ХХІ сторіччя визначають роль біотех-
нології як рушійної сили науково-технічного прогресу. В національних програмах розви-
нутих країн світу біотехнологія незмінно є одним із перших трьох-чотирьох пріоритетних 
напрямів розвитку науки і техніки. Світовий ринок біотехнологічної продукції інтенсивно 
розвивається і має щорічний приріст більш ніж 7%. На 2019 р. його оцінювали приблизно 
у 950 млрд доларів США. 

Методи біотехнології рослин, тварин та людини, які розробляють й успішно застосову-
ють у світовій практиці, можна умовно поділити на технології “високої” та “низької” склад-
ності. До високої складності належать технології, що використовують методи синтетичної 
біології, редагування геному, рекомбінантних ДНК, гібридизації клітин, регенеративної 
медицини. Технології низької складності (мікроклональне розмноження, поліпшення сор-
тів за рахунок сомаклональної мінливості, клітинна селекція тощо) інтенсивно використо-
вують у широких масштабах для прискореного розмноження цінних генотипів і під час 
створення екологічно сприйнятливих та пластичних сортів. Незважаючи на беззапереч-
ний економічний зиск від використання трансгенних організмів, учені привернули увагу 
громадськості до важливості вирішення проблеми запобігання можливим негативним для 
здоров’я населення та довкілля наслідків їх використання або ж усунення їх. Безконтроль-
не вивільнення трансгенних організмів у довкілля може призвести до порушення еколо-
гічного балансу та завдати шкоди біологічному різноманіттю, що можна характеризувати 
як “біонебезпека”. Для протидії негативним викликам біологічного характеру актуальною 
варто вважати розробку теоретичних основ біологічної безпеки, пошук шляхів вирішення 
окремих її проблем, зокрема, оцінки ризику використання біотехнологій із метою запобі-
гання негативного їх впливу на здоров’я людей і навколишнє природне середовище.

Водночас потребує пильної уваги проблема можливості використання активних біо-
логічних агентів у військових цілях. Так, за аналізом із зазначеної тематики наукових пу-
блікацій, протягом останніх десяти років проведено низку активних наукових пошуків, 
результати яких можуть підпадати під подвійне використання країнами-розробниками 
зазначених біотехнологій у напрямку створення нової високоефективної біологічної зброї 
з метою потрібного впливу на геном людини.

Отже, проблема вивчення та реалізації заходів біологічної безпеки та біологічного захи-
сту є актуальною як в Україні, так і у світі. Водночасна сьогодні в Україні на законода вчому 
рівні відсутня єдина система гарантування біобезпеки та біозахисту, на чому наголошува-
ли на засіданні РНБО України 27 лютого 2009 року. Зокрема, беручи все це до уваги, Рада 
національної безпеки й оборони України вирішила визнати наявний стан біологічної без-
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