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Проект  

"Зміцнення спроможності галузевих асоціацій до аналізу політики дерегуляції і 

розвитку саморегулювання у сфері безпечності і якості аграрної продукції" 

 

Звіт за 2 етап  

 

Пункт 2.3.2.  
Проекти нормативно-правових документів на врегулювання галузевого саморегулювання. 

 

В царині національного законодавства в сфері забезпечення безпечності і якості аграрної та 

харчової продукції сьогодні панує безлад. Унормування окремих аспектів цієї теми розкидане по 

великій кількості вузькопрофільних законів, кореляція між якими відсутня. Не стає у пригоді і 

закон "Про захист прав споживачів", хоча й досить адекватно регулює діяльність виробників 

промислових товарів щодо захисту споживача.  

Цілком прийнятне, останнім часом гармонізоване з європейським, законодавство у сфері 

технічного регулювання та стандартизації нині також проходить повз основні проблеми 

забезпечення безпечності і якості продуктів харчування. Лишаються чинними закони, прийняті у 

1990-2000 роках, в яких застарілі принципи і підходи закладені на глибокому концептуальному 

рівні. Внесення численних змін і доповнень в 2014-2017 роках до "харчового" законодавства, яке 

було покликане наблизити українське законодавство до європейських норм, ще більше заплутало 

ситуацію. Плани гармонізації підзаконної нормативної бази з нормативною базою ЄС органи 

виконавчої регулярно недовиконують (у 2017 році 11%).  

Система законодавчого забезпечення технічного регулювання, безпечності та якості продукції і 

захисту прав споживача в Україні потребує "генерального прибирання". Настав час кодифікації – 

розробки і прийняття Кодексу України технічного регулювання і захисту прав споживача, 

уніфікації підходів до забезпечення якості і безпечності широкого кола продукції, і в першу чергу 

продуктів харчування, на основі сучасної міжнародної практики. 

В ідеалі законодавчо-нормативна ієрархія мала б базуватися на прямій імплементації норм 

європейських та міжнародних технічних регламентів на рівні Кодексу України технічного 

регулювання і захисту прав споживачів, містила б ключові положення, які сьогодні розкидані по 

законах "Про стандартизацію", "Про метрологія", "Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності", "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", 

"Про основні засади державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності", "Про 

державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 

продукти тваринного походження, здоров‘я та благополуччя тварин", низку профільних законів 

"Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення", "Про молоко та молочні продукти", "Про племінну справу у твариництві", "Про 

ідентифікацію та реєстрацію тварин", "Про карантин рослин", "Про захист рослин", "Про 

пестициди і агрохімікати", "Про зерно та ринок зерна в Україні", "Про насіння і садивний 

матеріал", "Про виноград та виноградне вино", "Про державне регулювання виробництва і обігу 

спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", "Про 

аквакультуру", "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", "Про рибне 

господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про бджільництво", "Про 

дитяче харчування", "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини", "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та 

використанні генетично модифікованих організмів", "Про державне регулювання імпорту 
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сільськогосподарської продукції" тощо. Кодекс також мав би розмежувати компетенцію держави 

та галузевого саморегулювання, розвинути надалі консутитуційні норми та гарантії щодо сбоводи 

господарської діяльності, стати не заваді законодавчого регулювання питань, які не притаманні 

державній владі. 

 

Проект 

 

 

ПОСТАНОВА   

Верховної Ради України 

 

Про основи кодифікації законодавства України в галузі  стандартизації, 

технічного регулювання, державного контролю та забезпечення прав 

споживача 

 

 

Виходячи із необхідності системної гармонізації, уніфікації та досягнення 

єдності існуючої в Україні законодавчої та нормативної бази в галузі сертифікації, 

стандартизації, технічного регулювання, забезпечення безпечності та якості 

харчових продуктів, державного контролю та захисту прав споживача, невідкладної 

інвентаризації існуючого в Україні масиву законодавчих, підзаконних, нормативних 

та відомчих актів у цих сферах, -    

 

Верховна Рада України постановляє:  

 

1. Кабінету Міністрів України забезпечити розробку Концепції про систему 

стандартизації, технічного регулювання, державного контролю та забезпечення прав 

споживача та проекту Кодексу України  про технічне регулювання і захист 

споживача, заснованої на європейських та світових кращих практиках та принципах. 

 

2. Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо кодифікації законодавства з 

питань стандартизації, сертифікації та технічного регулювання. 

 
 

Голова Верховної Ради 
України 

А.ПАРУБІЙ 

м. Київ  
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