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Вступ. Питання безпеки харчових продуктів є актуальним для всіх країн світу. 
Безпечність харчових продуктів є одним з основним факторів збереження здоров’я та 
благополуччя населення. І першими кроками до цього є гармонізація українського 
законодавства у сфері харчових продуктів з європейським.

Матеріали і методи. У дослідженні були використані загальнонаукові і 
спеціальні методи. Зокрема, метод аналізу та синтезу, узагальнення та наукової 
абстракції. Інформаційною базою дослідження виступають роботи вітчизняних і 
зарубіжних вчених, закони України.

Результати. Першим етапом адаптації українського законодавства до 
Європейського законодавства у сфері безпеки харчових продуктів став Закон «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі 
Занон), який почав діяти від 20 вересня 2015 року. Він є новою редакцією Закону 
«Про безпечність та якість харчових продуктів». Цим Законом встановлюється 
принципово новий підхід до забезпечення безпечності харчових продуктів. Основна 
відповідальність за безпечність харчових продуктів покладається на операторів 
ринку харчових продуктів (на виробників, інших суб’єктів господарювання, які 
транспортують, зберігають, пакують або реалізовують харчові продукти), а контроль 
держави спрямований не на готовий продукт, а на виробництво та обіг. Єдиним 
контролюючим органом в сфері безпеки харчових продуктів в Україні, відповідно до 
Закону, стане Державна служба з питань безпеки харчових продуктів, яку утворили 
на базі ветеринарної і фітосанітарної служби, інспекції із захисту прав споживачів, та 
санепідемслужби [1].

Однією с основних та ключових переваг Закону є введення на харчових 
підприємствах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних 
точках (НАССР). Введення цієї системи дозволить контролювати весь ланцюг 
виробництва харчового продукту. А це в свою чергу дасть змогу виявити загрозу на 
ранньому етапі та запобігти виробництву небезпечного продукту та, відповідно, 
потраплянню такого продукту до споживача.

Висновки. Проаналізувавши законодавство України у сфері безпечності 
харчових продуктів можна стверджувати, що Закон України «Про основні принципи 
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» є суттєвим кроком до 
впровадження Європейської системи безпеки харчових продуктів.
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