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УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ  
ЗА БЕЗПЕЧНІСТЮ ПРОДУКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 
На даному етапі державна політика України у сфері технічного 

регулювання та захисту прав споживачів базується на удосконаленні чинного 
законодавства, впровадженні європейських директив, гармонізації 
національних стандартів з міжнародними та європейськими, які є доказовою 
базою відповідності продукції технічним регламентам, забезпеченні діяльності 
інституцій у сфері оцінки відповідності та ринкового нагляду відповідно до 
європейської і світової практик, а також удосконаленні системи захисту прав 
споживачів. 

 Вивченню цієї проблеми в напрямку удосконалення державного 
ринкового нагляду за безпечністю та якістю продукції та захисту прав 
споживачів приділяли увагу українські науковці: Копиленко О.Л.,  
Гришова І.Ю., Мандибура В.О., Захожай В.Б., Калита П.Я, Віткін Л.М., 
Притульська Н.В., Язвінська О.М., Негоденко В.С., Митяй О.В., Стоянова-
Коваль С.С., Малік М.Й., Пасхавер Б.Й., Саблук П.Т., Наумов О.Б. [1-10]. 
Проте, незважаючи на це, багато науково-теоретичних та організаційно-
економічних питань цієї теми потребують подальшого дослідження. 

Одним із важливих напрямків реформування системи технічного 
регулювання і захисту прав споживачів відповідно до світової і європейської 
практик – запровадження системи ринкового нагляду. Ринковий нагляд 
спрямований на забезпечення відповідності продукції, яка вже перебуває в 
обігу на ринку, вимогам технічних регламентів та відсутності загроз для 
безпеки, здоров’я або на будь-який інший аспект захисту суспільних інтересів. 
Запобігання введенню в обіг небезпечної продукції забезпечується шляхом 
імплементації в національне законодавство відповідних норм і принципів 
ринкового нагляду країн-членів ЄС, набрання чинності, зокрема, Регламентом 
(ЄС) № 765/2008 Європейського Парламенту і Ради від 9 липня 2008 року і 
Директивою 2001/95/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 3 грудня 
2001 року щодо загальної безпеки продукції. 

Запровадження таких норм в Україні стало можливим завдяки прийняттю 
в 2011 році законів України «Про державний ринковий нагляд і контроль 
нехарчової продукції», «Про загальну безпеку нехарчової продукції». У разі 
виявленні в будь-якому пункті продажу продукції, яка не відповідає 
встановленим вимогам або яка становить серйозний ризик для людей, з метою 
своєчасного попередження потрапляння небезпечної продукції на споживчий 
ринок України, зазначена продукція вилучається з усіх каналів її продажу.  
У разі виявлення на споживчому ринку контрафактної або фальсифікованої 
продукції терміново інформуються митні та правоохоронні органи для 
відповідного реагування. 
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Функції зі здійснення державного регулювання сфери безпечності 
харчових продуктів та системи контролю за нею покладено на новоутворену 
Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів і захисту 
прав споживачів (Держпродспоживслужбу України). Нагляд за безпечністю 
нехарчових продуктів та відповідністю продукції вимогам технічних 
регламентів здійснюють органи, уповноважені на виконання функцій 
ринкового нагляду і контролю відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та 
сфер їх відповідальності». На сьогодні державний ринковий нагляд у 40 сферах 
відповідальності здійснюють 10 органів ринкового нагляду, які утворюють 
єдину систему. 

Функції здійснення контролю за продукцією при її ввезенні на митну 
територію України покладено на митні органи. У разі виявлення на кордоні 
невідповідної продукції передбачається повідомлення органів державного 
ринкового нагляду про такі випадки. Крім того, слід зазначити, що контролю на 
кордоні підлягає лише та нехарчова продукція, що заявлена в митний режим 
імпорту або інший режим, що передбачає вільний обіг продукції на ринку 
України. 

Необхідними складовими ефективної системи державного нагляду 
(контролю) є: наявність чіткої законодавчої та підзаконної бази для здійснення 
нагляду (контролю); чітке закріплення та розмежування сфер відповідальності 
контролюючих органів; зосередження нагляду за продукцією, що за 
притаманними їй властивостями, чи з інших причин, становить підвищений 
ризик; наявність ефективних, справедливих та стимулюючих санкцій; 
налагодження ефективного інформаційного забезпечення; компетентність 
державних інспекторів. Проте, питання забезпечення державного контролю за 
реалізацією імпортованих споживчих товарів відповідно до світової практики 
потребує подальших наукових досліджень. Подальше вдосконалення системи 
технічного регулювання та захисту прав споживачів має виходити із посилення 
контролю за якістю та безпекою продукції, її відповідністю національним та 
міжнародним стандартам та необхідності гармонізувати законодавство України 
до вимог Європейського Союзу, чому сприятимуть: 

1. контроль за заявленими при імпорті країною походження коду та 
характеристик товарів; 

2. подальше розширення використання інформаційних технологій у 
діяльності митних органів, розвиток проекту «електронна митниця»; 

реорганізація системи технічного регулювання для упередження загроз 
національним інтересам держави, запобігання негативного впливу надходження 
в Україну демпінгової продукції, розвитку національних галузей промисловості 
та захисту прав споживачів 
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