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23 грудня 2009 року на офіційному сайті Міністерства економіки України була 
оприлюднена інформація про те, що в цей день на засіданні Уряду схвалено розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про скасування окремих пунктів Переліку продукції, що 
підлягає обов’язковій сертифікації». Даний проект підготовлено Мінекономіки з метою 
усунення дублювання контролю за харчовими продуктами та приведення його у 
відповідність із чинним законодавством. [Офіційний сайт міністерства економіки України, 
2009р.] 

За словами Міністра економіки України Богдана Данилишина, це розпорядження 
скасовує наказ Держспоживстандарту від 01.02.2005 «Про затвердження Переліку продукції, 
що підлягає обов’язковій сертифікації». У списку було зазначено 17 груп харчових 
продуктів, зокрема, це чай, кава, цукерки шоколадні, олії, сири тверді, масло вершкове, 
маргарини, консерви, ковбаси напівкопчені та інше. Сьогодні в переліку продукції, що 
підлягає обов’язковій сертифікації, залишаються тільки продукти харчування для дітей та 
алкогольні напої. 

Чиновники міністерства наполягають на тому, що головною метою прийнятого 
розпорядження є те, що його реалізація дозволить заощадити вітчизняним виробникам 
близько 40 млн. гривень на рік, а також час, який раніше витрачався на проведення 
експертиз. Крім того, буде усунуто дублювання контролю харчової продукції між органами 
Держспоживстандарту та Санітарною і Ветеринарною службами. [Урядовий портал, 2009р.] 

Але є і інша сторона питання. Україна вимушена  піти на такий крок, бо взяла на себе 
зобов’язання скасувати обов’язкову сертифікацію харчової продукції з дати вступу до СОТ. 
Але зважаючи на неодноразові протести з боку профільних та громадських організацій уряд 
не поспішав з прийняттям цього рішення. Останньою краплею на користь  його схвалення 
була умова Світового банку, про надання Україні позики у сумі 500 млн. доларів США для 
фінансування дефіциту державного бюджету, в разі скасування обов’язкової сертифікації.  

То чи правдиві запевнення чиновників в тому, що скасування обов’язкової 
сертифікації харчових продуктів не призведе до погіршення забезпечення населення 
продукцією належної якості, оскільки залишається багаторівневий контроль за харчовими 
продуктами протягом усього процесу їхнього виробництва та обігу з боку Санітарної та 
Ветеринарної служб, а також територіальних органів Держспоживстандарту? Чи не призведе 
нововведення до появи на ринку неякісних і навіть небезпечних для здоров’я харчів? 

Починаючи з 1994 року відмінити стандарти намагалися неодноразово, зокрема з 
допомогою внесення відповідних змін у чинне законодавство. Відміна сертифікації в першу 
чергу вигідна зарубіжним підприємствам, бо саме вони наполягали на її скасуванні 
пояснюючи свої вимоги тим, що нібито в країнах — членах СОТ, зокрема в Європейському 
Союзі, сертифікації харчової продукції не існує. 

Насправді в ЄС діють 84 органи з сертифікації харчових продуктів. 
Обов’язкова сертифікація запроваджена також, приміром в Індії (має перелік із 109 
продуктів), Аргентині, Бразилії. Жорсткий контроль за імпортованими харчовими 
продуктами встановлено у США, Канаді, Австралії та Японії. В той же час в цих країнах 
великі концерни мають підприємства, які виробляють продукцію без права її реалізації у 
власних країнах, і така продукція реалізовується виключно на ринках третього світу. [ 3 
Г.Квітка, 2009р.] І в тому числі й в Україні. А тому рішення уряду про відміну сертифікації 
харчових продуктів може призвести до повернення України до початку 90-х років минулого 
століття. Тоді наш ринок заполонили харчові продукти (імпортні та вітчизняного 
походження) низької якості та небезпечні для життя і здоров'я населення, підроблені та 



фальсифіковані продукти, з вичерпаними термінами придатності, тобто в більшій частині 
контрафактні. В той час, тільки завдяки введенню сертифікації, як найбільш ефективного 
механізму реалізації захисту вітчизняного ринку,  було стабілізовано ситуацію на 
споживчому ринку.  

Сьогодні скасування обов`язкової сертифікації створює сприятливі умови для 
ввезення в Україну небезпечної, фальсифікованої, недоброякісної продукції невідомого 
походження за демпінговими цінами, що негативно вплине на економіку вітчизняних 
підприємств, які виробляють аналогічну продукцію, та призведе до скорочення робочих 
місць завдяки створенню умов недобросовісної конкуренції. Україна в односторонньому 
порядку відкриває свій ринок, а для експорту її власної продукції таких можливостей ніхто 
не надає. Отже вітчизняний товаровиробник змушений буде сертифікувати свою продукцію 
за кордоном залишаючи там свої кошти та сприяючи створенню за кордоном  додаткових 
робочих місць. 

Відміна обов`язкової сертифікації може погіршити і умови для добросовісної 
конкуренції на внутрішньому ринку. Добросовісний виробник знаходитиметься в гіршому 
становищі порівняно з недобросовісним, оскільки використання якісної сировини і 
матеріалів, виконання вимог стандартів, норм і правил під час виробництва збільшує 
собівартість продукції. 

Прийняття цього рішення може призвести до негативних наслідків як для економіки 
країни в цілому, так і для здоров'я та життя населення України зокрема. Враховуючи 
зубожіння українського народу в умовах світової фінансової кризи, споживач купує більш 
дешеву продукцію, яка в результаті відміни сертифікації не буде контролюватися і може 
становити загрозу для його життя та здоров’я. Українці залишились беззахисними перед 
лицем недобросовісних виробників України та світу. 

То що ж робити покупцеві? Дехто з нас керується девізом: «Здоровий організм все 
перетравить, аби було що перетравлювати. Яке значення для соляної кислоти має склад 
продукту?» Таким споживачам легше. Всім іншим слід уважніше придивлятись до етикеток, 
та більш довіряти великим виробникам, що не стануть ризикувати своїм ім`ям на відміну від 
невеликих компаній, які намагатимуться знизити собівартість продукції за рахунок якості. 
 

Перелік посилань.  
 

1. Офіційний сайт міністерства економіки України  www.me.gov.ua 
2. Урядовий портал       http://www.kmu.gov.ua 
3. Г. Квітка   Прикриваючись вимогами СОТ   http://www.propozitsiya.com  

 


