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Зазначені тенденції визначають складнощі і ризики, які мають доволі 
високу ймовірність при вирощуванні пшениці озимої за технологіями 
органічного виробництва. Таким чином необхідно розробляти технологічні 
заходи й прийоми, які забезпечать виробництво зерна належної для 
хлібопекарської промисловості якості. 
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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ 

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 

Забезпечення належної якості та безпеки продуктів харчування є 
невід’ємною складовою та необхідною умовою формування продовольчої 
безпеки країни. Право кожного громадянина на безпечність та якість продуктів 
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в Україні є одним із базових прав, а отже, продовольча безпека має гарантувати 
не лише різноманітність та економічну доступність продовольства, а й його 
високу якість та безпечність споживання для організму людини.  

Питання безпечності та якості продуктів були й залишаються актуальним 
предметом наукових досліджень А. Бабюка, С. Кваші, Ковальової, 
А. Лисецького, А. Садєкова, О. Скидана, О. Проневича, В. Янчука та інших 
вчених. Утім, існуючі наукові здобутки свідчать про наявність дискусійних 
питань, які потребують подальшого наукового та законодавчого розв’язання. 

Безпосередньо на якість і безпечність харчових продуктів впливають два 
основних фактори – галузеве нормативно-правове забезпечення та беззаперечне 
дотримання його положень на будь-якому з виробничих технологічних етапів. 
Несприятлива екологічна ситуація, що склалася в нашій країні, не може не 
впливати насамперед на якість продуктів харчування та інших товарів 
народного споживання. 

В Україні становлення законодавства у сфері безпеки і якості харчових 
продуктів обумовлюється необхідністю підвищення рівня правової культури 
населення (споживачів), а також зміною правової свідомості, юридичного 
мислення та відчуття відповідальності операторів ринку. Варто зазначити, що 
чинні редакції основних законодавчих актів у сфері безпечності та якості 
продуктів харчування не окреслюють вимог до якісного складу самого 
пакування таких продуктів і потребують доопрацювання. Головним 
нормативно-правовим актом, в якому визначаються основні положення щодо 
безпеки та якості продуктів харчування є Закон України «Про безпечність та 
якість харчових продуктів» від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР [1]. Безпечність 
харчового продукту в цьому законодавчому акті визначається як стан харчового 
продукту, що є результатом діяльності з виробництва та обігу, яка 
здійснюється з дотриманням вимог, встановлених санітарними заходами та/або 
технічними регламентами, та забезпечує впевненість у тому, що харчовий 
продукт не завдає шкоди здоров'ю людини (споживача), якщо він спожитий за 
призначенням. Відповідно до визначення Міжнародної організації зі 
стандартизації (ISO), якість – це сукупність властивостей і характеристик 
продукту, які надають йому здатність задовольняти обумовлені або 
передбачувані потреби.  

Одним з найважливіших напрямів державного регулювання безпеки 
продуктів харчування є розробка стандартів, що визначають склад продукту, 
допустимі норми вмісту шкідливих речовин. Основою для забезпечення 
безпеки продовольства міжнародній спільноті став Кодекс аліментаріус (Codex 
Alimentarius). Це збірник міжнародно схвалених і поданих в однаковому 
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вигляді стандартів на харчові продукти, розроблених під керівництвом 
FAO/WHO, спрямованих на захист здоров'я споживачів і гарантування чесної 
практики в торгівлі ними.  

Починаючи з 2005 року Україна запровадила законодавчу вимогу введення 
систем управління безпечністю харчових продуктів (УБХП) для виробничих, 
логістичних, торговельних потужностей. Однак, перешкодами для практичної 
реалізації цієї ініціативи є ряд невирішених проблем, а саме інституціональна 
недосконалість контролюючих органів, брак професійного досвіду, низька 
правова культура вітчизняного бізнесу, відсутність ринкового запиту на 
впровадження НАССР. ЄС є одним з найбільш безпечних і регульованих ринків 
світу, коли мова йде про якість і безпеку харчових продуктів. На даний час 
роздрібні торговельні мережі Європи очікують, що їхні постачальники зможуть 
задовольнити попит на високоякісне і безпечне виробництво продуктів 
харчування. Для цього було успішно впроваджено низку всіляких стандартів, які 
гарантують споживачам постійну та таку, що відповідає сучасним вимогам, 
якість [2]. До останнього часу в Україні діяла система технічного регулювання, в 
якій вимоги до продукції, у тому числі харчової, визначала держава у співпраці з 
виробниками. Шляхом розроблення національних нормативно-правових актів 
формувалося відповідне регуляторне середовище, яке включало технічні 
регламенти, національні стандарти на продукцію, методичні рекомендації та 
настанови, технічні умови тощо. Після підписання Угоди про асоціацію Україна 
взяла на себе зобов‘язання реформувати систему технічного регулювання і 
привести її до європейських вимог. 

В Угоді про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським 
Союзом з іншої, яка була підписана в 2014 році, чітко зазначені зобов’язання 
нашої держави привести у відповідність національне законодавство з вимогами 
ЄС до 2021 року. Ці зобов’язання стосуються, в тому числі, вимог до 
безпечності і якості харчових продуктів та системи державного контролю за 
дотриманням вимог законодавства про безпечність харчових продуктів, які 
виробляються та вводяться в обіг на території України. Для того, щоб 
належним чином підготуватися до роботи в нових умовах, українським 
сільгоспвиробникам та виробникам харчової продукції вже на самих ранніх 
стадіях започаткування, розвитку та модернізації свого виробництва потрібно 
враховувати вимоги, встановлені Угодою про асоціацію, і неухильно 
дотримуватися їх на практиці. З 20 вересня 2015 року набрала чинності 
більшість положень євроінтеграційного закону № 4179а «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів». Законодавчий 
акт був ухвалений Верховною Радою України для гармонізації законодавства 



Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інновації управління продуктивністю та поліпшення 
якості зерна пшениці озимої», присвячена пам’яті професора Г. П. Жемели (30 вересня 2021 р.) 

 

162 

 

України із законодавством ЄС у сфері безпечності та якості харчових продуктів. 
Забезпечення якості споживчих товарів є найважливішим чинником 

підвищення рівня життя населення, її економічної, соціальної та екологічної 
безпеки. Незважаючи на наявність вже сформованої нормативної бази у цій 
сфері, зокрема євроінтеграційного закону та роботу над чисельними 
підзаконними нормативними актами, які деталізують вимоги вже прийнятих 
законів, сьогодні спостерігається гальмування їх прийняття або взагалі 
відсутність, що спричиняє труднощі під час експорту української харчової 
продукції та перешкоджає інтеграційним процесам, пов’язаним з європейським 
вибором України [3]. 

В Україні, не зважаючи на прийняті нормативні акти та діяльність 
державних інститутів, покликаних контролювати якість продовольства, 
проблема безпеки продуктів харчування постає досить гостро. Однак, на жаль, 
на сьогодні не можна констатувати, що механізм забезпеченн безпечності та 
якості харчових продуктів діє в Україні ефективно. Тому основними напрямами 
забезпечення продовольчої безпеки в Україні мають стати розробка сучасних 
стандартів та, що особливо актуально, дотримання затверджених стандартів.  
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На державному рівні в Україні досить гостро акцентується увага на 
забезпеченні населення хлібом, що має значне відлуння радянських часів, коли 


