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Питання безпеки та якості харчування продуктів за останні роки набуло особливого 

значення в Україні так світі. На ринках продовольства щороку пропорційно до збільшення 

обсягу виробництва виникає сегмент товарів сумнівної якості. Відповідно із збільшенням 

виробничого потенціалу харчової галузі світове суспільство збільшує вимоги гарантування 

безпеки продуктів. 

Майже щотижня в Україні з’являються повідомлення про інциденти отруєння 

споживачів харчовими продуктами. А результати перевірок продовольчих ринків вказують 

про негативну тенденцію щодо збільшення частки ринку, яка сформована неякісними 

товарами.  

У 2009 році за результатами моніторингу ринку продовольчих товарів 

Держспоживстандартом України було перевірено близько 2,3 тис. тонн продукції. З неї було 

відбраковане і знято з реалізації 47% від перевіреної кількості хлібопродуктів, 

кондитерських виробів, цукру, м’яса, молочних продуктів, масложирової та плодоовочевої 

продукції, чаю та кави, продуктів дитячого харчування, яєць курячих, 39% – безалкогольних 

напоїв та мінеральних вод, 35% – алкогольних напоїв, 26% – тютюнових виробів. Отже, за 

результатами наведених перевірок виявилося, що сподіватися на краще в сфері якості і 

безпеки харчової продукції, поки що, не доводиться. Стосовно частоти появи на 

продовольчих ринках харчових продуктів, які не відповідають вимогам до показників якості 

та безпеки, можна зробити наступний логічний висновок. Оскільки від однієї третини до 

половини і навіть більше перевіреної маси різних видів харчової продукції відбраковується 

та знімається з реалізації, то це явище носить масовий характер. 

Ці випадки висвітлюють наявність проблем у виробництві та реалізації харчових 

продуктів з якістю, що знижує довіру споживачів, до них. 

Особливої актуальності проблема небезпеки харчових продуктів набуває в умовах 

інтеграції України до СОТ.  

Основними причинами інцидентів, пов’язаних із виявленням неякісних харчових 

продуктів є: 

 використання недоброякісної сировини; 

 недбале використання сировини; 

 порушення технологічного процесу виробництва продукції; 

 фальсифікація продукції; 

 невідповідність вимогам щодо використання обладнання; 

 порушення санітарно-гігієнічних норм; 

 недосконалість або відсутність систем управління якістю та безпекою. 

За наявністю визначених проблем, для України необхідно провести впровадження 

міжнародного досвіду – забезпечення якості та безпеки для всіх підприємств харчового 

ланцюга: 



 належної виробничої практики (GMP); 

 принципів «Codex Alimentarius»; 

 дієвих систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів за принципами НАССР. 

Належна виробнича практика (GMP) визначає вимоги щодо підтримки загального 

рівня гігієни, попередження псування продуктів через антисанітарні умови виробництва. 

GMP є комплексом чітко визначених рекомендацій, що охоплюють усі санітарно-гігієнічні 

аспекти виробництва харчових продуктів.  

У міжнародному «Codex Alimentarius» розглядають вимоги стосовно безпеки 

харчових продуктів: 

 гігієну харчових продуктів; 

 маркування продуктів; 

 методи аналізу та відбору проб;  

 імпортування продуктів та сертифіковані системи перевірки ; 

 риба та рибні продукти;  

 забруднювачі в харчових продуктах;  

 залишки ветеринарних медикаментів у харчових продуктах;  

 залишки пестицидів;  

 харчові добавки;  

 регіональні координаційні комітети;  

 міжурядові спеціальні комісії, тощо. 

Системи управління якістю та безпекою харчових продуктів, за міжнародним 

досвідом, розробляють відповідно до стандартів серії ISO 9000, ISO 22000, Global Standard — 

Food, International Food Standard.Важливим аспектом гарантування якості харчових 

продуктів є впровадження вітчизняними виробниками систем управління безпечністю за 

принципами НАССР. Система управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) за 

принципами  НАССР «Hazard Analysis and Critical Control Point» – це комплекс превентивних 

заходів, що передбачає проведення систематичної ідентифікації, оцінювання та контролю 

небезпечних чинників (біологічних, фізичних та хімічних) у критичних точках 

технологічного процесу. Такі стандарти як ISO 22000, Global Standard — Food, International 

Food Standard базуються саме на принципах НАССР.  

Система НАССР акцентує увагу безпосередньо на систематизованому контролі 

параметрів технологічного процесу, сировини й матеріалів, що використовуються для 

виготовлення харчового продукту, а також забезпечує стратегію гарантії його безпеки «від 

ферми до виделки» і ґрунтується на трьох складових: 

 законодавчі вимоги до убезпечення харчових продуктів; 

 глибокий науковий підхід до ухвалення рішень; 

 контроль за виконанням законодавчих вимог. 

Також система базується на семи принципах, визнаних міжнародною спільнотою. Ці 

принципи передбачають проведення аналізу небезпечних чинників пов’язаних з 

виробництвом харчових продуктів, визначення критичних точок етапів технологічного 

процесу, визначення критичних меж, розроблення системи моніторингу, розроблення та 

застосування коригувальних дій, розроблення процедур перевірки, документування 

процедур і реєстрування даних. 

Використання СУБХП за принципами НАССР надає систематичний підхід до безпеки 

продуктів харчування, підвищення довіри споживачів та значно мінімізує небезпеки щодо: 

 застосування потенційно небезпечних матеріалів; 

 виникнення трьох видів ризиків: біологічних, хімічних і фізичних; 

 виникнення загроз для здоров’я людей; 

 фінансових засобів; 

 неправильного споживання продукції споживачем. 

Сьогодні системи управління безпечністю харчових продуктів за принципами НАССР 

застосовуються практично в усьому цивілізованому світі як систему захисту споживачів від 



небезпек. Впровадження таких систем спонукає виробників до вивчення, задоволення та 

передбачення потреб споживача, а також дисциплінує працювати «строго за регламентами».  

Національними стандартами ДСТУ ISO 22000-2007 «Системи управління безпечністю 

харчових продуктів. Вимоги до всіх організацій – учасників ланцюга виробництва і 

постачання харчових продуктів» (є гармонізованим до міжнародного ISO 22000) та ДСТУ 

4161-2003 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги» регламентуються 

вимоги до створення СУБХП. Порівняльний аналіз вимог ДСТУ 4161-2003 та ДСТУ ISO 

22000-2007 показує, що на відміну від моделі СУБХП, заснованої виключно на принципах 

НАССР ДСТУ 4161-2003 модель СУБХП за ДСТУ ISO 22000-2007 містить ще три ключові 

елементи: елемент інтерактивної комунікації, системний менеджмент та програми 

передумови. Очевидно, що ця відмінність у моделях СУБХП і визначає головну різницю 

вимог, викладених у національних стандартах. Наявність дублювання стандартами певних 

аспектів стосовно систем управління безпечністю створюють додаткові перешкоди до 

впровадження ефективних систем та заплутують виробників. 

Проблема якості та безпеки харчових продуктів вітчизняних виробників грає 

першочергову роль для України у визначенні рівня конкурентоспроможності як на 

внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Тому впровадження ефективного міжнародного 

досвіду (ISO 9000, ISO 22000, Global Standard — Food,  International Food Standard) стосовно 

контролю безпеки харчових продуктів має стати для вітчизняних виробників стратегічним 

завданням. Для відтворення належного виробничого середовища в Україні має бути наявною 

чітка державна політика щодо підтримки виробників, яка сприяла, а не ускладнювала процес 

впровадження СУБХП. 

Сьогодні глобалізація ринку ставить питання щодо гарантії якості та безпечності 

продукції. І безпечність, очевидно, на першому місці. Тому для підприємств харчової 

промисловості важливо, насамперед, запровадити у себе систему управління (менеджменту) 

безпечністю харчових продуктів.  
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