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Нестабільна політична та економічна ситуація в Україні охопила усі сектори економіки 

та наклала відбиток на суспільні ринкові правовідносини, пов’язані з реалізацією споживачам 
якісних та безпечних продуктів харчування. Конституційне право громадян на належний 

життєвий рівень, що включає достатнє харчування, гарантоване ст. 48 Конституції України, а 

також  право вільного доступу до інформації про якість харчових продуктів, що гарантовано ст. 

50 Основного Закону, та закони ринку об’єктивно диктують необхідність і важливість 

правового регулювання безпечності продуктів та контролю за їх якістю.   
Виробництво безпечних та високоякісних продуктів харчування, як і сировини для їх 

виготовлення, здійснюється на підставі та у відповідності до низки норм законодавчих та 

підзаконних нормативно-правових актів, які, у своїй сукупності, становлять правове поле та 

забезпечують належне правове регулювання зазначеного виду виробництва. До таких слід 

віднести Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів» від 22 липня 2014 р. № 1602-VІІ, з ухваленням якого розпочато новий етап в 

правовому регулюванні сфери безпечності та якості харчових продуктів в Україні,  Закони 

України «Про стандартизацію» від 5 червня 2014 року №1315-VІІ із змінами, внесеними згідно 

із Законом №124-VІІІ від 15 січня 2015 року, «Про державну систему біобезпеки при створенні, 

випробовуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» від 31 

травня 2007 р. № 1103-V та інші.      

З метою забезпечення належного правового регулювання безпечності продуктів 

харчування, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року №806-р, 

схвалено стратегію розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. Також 06 

грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про інформацію для споживачів 

стосовно харчових продуктів» №8450 у другому читанні і в цілому, основою якого став 

Регламент Євросоюзу 1169. Закон передбачає комплексне врегулювання всіх питань, пов'язаних 

з наданням повної та об’єктивної інформації про харчові продукти споживачу. Він покликаний 

захистити споживачів і налагодити систему маркування продуктів відповідно до норм ЄС, 

ввести відповідальність операторів ринку, що відповідають за інформацію про харчові 

продукти, за введення споживачів в оману. Документ повинен набути чинності через півроку 

після опублікування, тобто влітку 2019 року.  

Можна стверджувати, що правове підґрунтя безпечності та якості харчових продуктів в 

Україні характеризується сьогодні значною недосконалістю, але шляхом подальшого його 

удосконалення держава намагається досягти суттєвого покращення у забезпеченні належного 

рівня захисту здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів, що 

відповідає демократичним нормам Основного Закону України та міжнародно-правовим нормам 

ратифікованим Україною.  


