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На сучасному етапі економічного розвитку України все актуальнішою стає 

проблема забезпечення постійного і ефективного зростання ринку споживчих товарів. 

Збільшення кількості промислових виробництв і торгових підприємств призводить до 

позитивних тенденцій підвищення їхньої комерційної діяльності, збільшення обсягу 

продажу різних груп товарів. Ринок продовольчих і непродовольчих товарів постійно 

розширюється за рахунок різних видів продукції, що вимагає постійного і ефективного 

державного контролю їх якості і безпеки. 

Україна має потужний соціально-економічний потенціал, але рішення, що 

приймаються на різних рівнях усіх гілок влади, не дозволяють реалізувати цей 

потенціал і підняти економіку країни на адекватний рівень. Безумовно, нереалізовані 

можливості є і в торговій галузі. Україні необхідно:  

1) відновити і зміцнити позиції вітчизняної торгівлі в системі СОТ.  

2) реформувати систему внутрішньої торгівлі відповідно до європейських 

стандартів.  

Шість років тому Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. 

Одне із зобов’язань за угодою – реформа, яка стосується безпеки харчових продуктів. 

Щоб наблизитися до стандартів ЄС, в Україні була розроблена і ухвалена низка 

базових законів, які торкнулися не тільки бізнесу, а й простих покупців. Так, з 2018 

року набрав чинності закон «Про основні принципи та вимоги до органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції» [1], який забороняє 

використовувати маркування «еко», «біо» і т. ін. в рекламних цілях і без належних 

сертифікатів. Ще один важливий крок – зміна маркування продуктів. Раніше на 

багатьох товарах склад, алергени і терміни придатності прописувалися так, що знайти 

їх на упаковці було майже неможливо. Маленькі шрифти, які зливалися з фоном і 

зовсім робили текст невидимим. Тому зараз прописали чіткі норми, які б врегулювали 

ці питання і захистили українців від покупки неякісної продукції. 

Минулого року було внесено зміни до Закону України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» [2]. У червні цього року набрав 

чинності Закон України «Про внесення зміни до розділу X «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства 

про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 

благополуччя тварин»» [3]. 

В удосконаленні чинного законодавства у сфері безпечності та якості харчових 

продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин та його гармонізації із 

законодавством Європейського Союзу зроблено суттєві кроки, але особливі сподівання 

покладаються на прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
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України щодо харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів», який поки що 

існує як законопроєкт [4].  

За умов прийняття законопроєкту покращиться становище: 
1. Споживачів харчових продуктів, бо планується: введення гігієнічного рейтингу 

для потужностей, які здійснюють роздрібну торгівлю та закладів громадського 
харчування; встановлення додаткових вимог для обігу харчових продуктів на 
агропродовольчих ринках, виробництва та обігу новітніх харчових продуктів, 
харчових добавок, ензимів та ароматизаторів; визначення харчового шахрайства та 
посилення відповідальності операторів ринку за порушення законодавства в сфері 
безпечності харчових продуктів. Це дозволить зменшити ризики пов’язані з 
виробництвом та обігом харчових продуктів неналежної якості та таких, що можуть 
нести загрозу для життя та здоров’я споживачів. 

2. Виробників крафтових харчових продуктів, бо: пропонується застосування 

спрощеного підходу при впровадженні постійно діючих процедур, заснованих на 

принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках 

(НАССР); очікується, що внесення зазначених змін до нормативно-правового поля 

України дозволить спростити умови ведення бізнесу для відповідних виробників 

харчових продуктів без підвищення ризиків для споживачів харчових продуктів. 
3. Операторів ринку, що виявиться у: спрощенні умов отримання, заміни 

експлуатаційного дозволу, який видається територіальними органами компетентного 
органу на кожну окрему потужність до початку її експлуатації; перегляді вимог щодо 
державної реєстрації/експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що здійснюють 
імпорт харчових продуктів на митну територію України; внесенні змін, що 
сприятимуть створенню зрозумілого, прозорого та простого механізму гарантування 
безпечності харчових продуктів та не створюватиме надмірного адміністративного 
тиску на суб’єкти господарювання. 

Прийняттям законопроєкту передбачається врегулювати вимоги щодо 
забезпечення належної простежуваності харчових продуктів, організаційні засади 
виробництва й обігу харчових добавок та новітніх харчових продуктів, використання 
тверджень про зниження ризиків захворювань, державного контролю на кордоні тощо. 
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