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Згідно з українським законодавством про захист прав споживачів до 

поняття фальсифікованої продукції відносять:  
а) контрафактну продукцію;  
б) продукцію, виготовлену з порушенням законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції, причому, навіть в тому випадку, коли це не 
порушує законодавства про інтелектуальну власність; 

в) продукцію, виготовлену з порушенням технології виробництва [1]. При 
цьому не слід ототожнювати контрафактну продукцію з більш загальним 
поняттям фальсифікованої продукції. 

Боротьба з фальсифікацією це не боротьба з виробниками первинної 
продуктів – мова йде про боротьбу з явищем її фальсифікації. Бо чим більше в 
Україні сумлінних, відповідальних та законослухняних виробників, тим легше 
громадським організаціям та відповідним державним органам виконувати свої 
функції щодо захисту споживачів [2]. Без розуміння ролі кожного – держави, 
бізнесу і споживача – подолати таке масштабне явище, як фальсифікація 
харчових продуктів, вкрай складно. Це спільна відповідальність держави, 
виробника і споживача. Кожен споживач має знати свої права і повинен бути 
впевнений у тому, що він є захищеним. А держава повинна зробити все аби 
нормативно-правова база відповідала вимогам сьогодення, світовій практиці та 
дозволяла забезпечити належний рівень безпечності харчових продуктів [3]. 

Ініціатива громадськості щодо боротьби з фальсифікацією харчових 
продуктів відноситься до топ-пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів 
України. Прийнята низка законодавчих актів, серед яких Закон України №2639-
VIII «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», Закон 
України № 2042-VIII «Про державний контроль за дотриманням законодавства 
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тварин», Закон України № 771-97/ВР «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Закон 
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України № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» – яскраве свідчення уваги держави до проблем 
фальсифікації харчових продуктів. Однак, держава працює в рамках визначених 
повноважень, які не завжди дозволяють миттєво реагувати і впроваджувати 
зміни. Тому для того, аби створити синергію, Уряд, відповідного 
уповноваженого органу контролю та чесних виробників потрібна активна 
суспільна участь [4]. 

Експерти завершують роботу над проєктом законодавчих змін, які 
сприятимуть викоріненню такого ганебного явища в Україні, як фальсифікація 
харчових продуктів. Наразі робоча група завершує напрацювання проєкту змін 
до базового Закон України № 771-97/ВР «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів», у якому основна увага буде 
зосередження на посилення контролю за усім ланцюгом виробництва харчової 
продукції. Значна увага зосереджена на термінології. Зокрема, вперше у закон 
буде введено поняття «фальсифікований продукт». Окрім цього законопроект 
передбачає встановлення вимог до простежуваності продукції, та уточнення 
деяких функцій компетентного органу в сфері безпечності харчових 
продуктів [5]. 

Україна вже другий рік є членом глобальної операції – боротьби з 
розповсюдженням фальсифікованих харчових продуктів. Співпраця України у 
цьому напрямку налагоджена і з Єврокомісією, яка приділяє питанням 
боротьби з фальсифікатом значну увагу, особливо в частині боротьби з 
фальсифікацією органічної продукції.  

Україна є активним учасником глобальної операції Інтерполу і Європолу 
з боротьби з фальсифікацією харчової продукції. Продовольча і 
сільськогосподарська організація ООН (FAO) в Україні підтримує реалізацію 
проєкту «СТОП Фальсифікат» спрямованого на посилення захисту споживачів 
та очищення ринку від фальсифікованої продукції [6]. Реалізація проєкту 
«СТОП Фальсифікат» розпочнеться із проведення досліджень якості молочних 
продуктів, що реалізуються в торгових мережах країни, а пізніше будуть 
охоплені інші види харчових продуктів. Передбачається відбір зразків готових 
харчових продуктів в торгових мережах у чотирьох регіонах України. Зразки 
відбиратимуться за принципом сусідства на поличці (в кількості із розрахунку 
дві одиниці продукту одного виробника на дві лабораторії та одна на 
контрольне зберігання в ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів»). 
Жоден з учасників проєкту заздалегідь не знатиме, в якому регіоні і в якій 
торговельній мережі буде здійснений відбір харчових продуктів – кінцевий 
результат визначатиметься рандомним методом. Усі дії учасників, умови, місце 
події, супровідна документація будуть максимально прозорими і відкритими, 
оскільки все фіксуватиметься на відео і безперервно транслюватиметься в 
онлайн режимі. Зразки відібраних харчових продуктів доставлятимуться до 
двох незалежних акредитованих випробувальних лабораторій для проведення 
досліджень. Кожен зразок продукції буде знеособлений та закодований 
комісією. Лабораторії визначатимуть терміни проведення експертизи. Отримані 
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результати експертизи будуть передані для вжиття заходів до 
Держпродспоживслужби України та Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України та максимально висвітлені у ЗМІ  

Причиною реалізації такого масштабного проєкту став факт насичення 
українського ринку сурогатами, неякісними, фальсифікованими та 
небезпечними для людей товарами, передусім харчовими продуктами. На жаль, 
споживачі, довіряючи рекламі та написам на етикетці, купують продукти і 
навіть не здогадуються, що за низькою ціною криється велика омана щодо 
фактичного складу продукту, його харчової та енергетичної цінності та 
небезпеки для свого здоров’я. Цією ситуацією дуже швидко, вміло та активно 
користувалися і користуються учасники недобросовісний бізнесу. Саме тому, 
проєкт «СТОП Фальсифікат» сприятиме очищенню ринку від низькосортної, 
іноді небезпечних харчових продуктів, захистить споживачів від введення в 
оману з боку недобросовісних виробників харчових продуктів, підтримає та 
дасть конкурентні та репутаційні переваги добросовісними виробниками 
харчових продуктів в Україні [7]. 

Отже, за час реалізації проєкту «СТОП Фальсифікат» [2] очікується 
отримання потужного профілактичного ефекту відповідно до якого виробники 
отримають шанс припинити виготовлення фальсифікату, замінивши його 
якісною продукцією. При цьому Україна зможе підтвердити свою здатність. 
виробляти якісні і безпечні продукти та надавати споживачам достовірну 
інформацію про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту 
здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів. 
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Для уникнення або мінімізації впливу небезпечних виробничих чинників 
роботодавець забезпечує працівників засобами індивідуального захисту (далі 
по тексту – ЗІЗ) [1]. 
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