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ÂÑÒÓÏ

Контроль за відповідністю якості продукції запланованому рів
ню – складова частина технології, що є сукупністю способів і за
собів виробництва.
На сучасному етапі як один із критеріїв оцінки якості тієї
чи іншої технології слід розглядати наявність розроблених ме
тодів контролю якості продукції, що виробляється за цією тех
нологією.
Основу оцінки якості харчових продуктів складає викорис
тання сучасних методів аналізу: спектрального, хроматографіч
ного, люмінесцентного, реологічного та ін. Дослідження, що про
водяться на етапі розроблення технології, дозволяють визначи
ти стандартні показники якості харчової продукції, що входять
до нормативної документації.
Цим показникам і повинна відповідати продукція, яка виро
бляється харчовою промисловістю. Інакше кажучи, продукція
підприємства має задану якість і може забезпечити потреби ор
ганізму людини в певній кількості харчових і смакових речовин,
енергії протягом визначеного терміну реалізації. При цьому га
рантується безпека для здоров’я людини, стабільність складу і
споживчих властивостей, яка вимагається.
Оскільки в усьому цивілізованому світі підвищується відпо
відальність виконавців за якість і реалізацію неякісної та небез
печної продукції, в Україні останнім часом стало обов’язковим
підтвердження відповідності продукції вимогам нормативних
документів, застосовуючи її сертифікацію.
Слід зазначити, що в процесі виробництва харчової продукції
може виникнути ціла низка виробничих ситуацій, які здатні змі
нити стандартні показники її якості. Досить часто ці зміни можуть
призвести до випуску фальсифікованої продукції, що може завда
ти шкоди здоров’ю людини. Подібна продукція не повинна бути
сертифікована. Запобігти формуванню властивостей продукції,
яка не відповідає вимогам нормативної документації, а також
появі такої продукції на споживчому ринку можна тільки шля
хом постійної оцінки якості продуктів на стадії виробництва та її
контроль.
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За допомогою контролю запобігали випуску фальсифікованої
продукції ще в часи Середньовіччя. Так, наприклад, оцінка і
контроль якості продукції в ту епоху сприяли запобіганню вико
ристання крейди для відбілення хлібу, випеченого з борошна
низького гатунку, або неорганічних пігментів, застосовуваних
для зміни кольору вин та інших напоїв, що могло призвести до
катастрофічних наслідків.
Основу контролю складають різні методи оцінки якості про
дукції. Оскільки органічна, аналітична і фізична хімія інтенсив
но розвивалися в XIX столітті, розроблення методів оцінки якості
харчових продуктів теж припало на цей період. Основи технохі
мічного та мікробіологічного контролю в харчовій промисловості
були закладені У. Андервудом і С. Прескоттом, які в 1895 р. про
вели свої класичні дослідження, щоб з’ясувати причини псуван
ня харчових продуктів.
Ооснову сучасного контролю складає оцінка якості контрольо
ваних об’єктів, яку можна розглядати у двох аспектах – науко
вому і виробничому.
Науковий аспект оцінки якості продукції адекватний етапу
створення нової продукції, яка розробляється вченими і високо
кваліфікованими фахівцями різних галузей харчової промисло
вості. На етапі розроблення нової продукції здійснюється серія
досліджень, що ґрунтуються на використанні широкого арсена
лу сучасних науководослідних методів, застосування яких до
зволяє дати оцінку якості продукції.
Виробничий аспект оцінки якості продукції адекватний ета
пу постановки продукції на виробництві.
Під час здійснення контролю продукції, що виробляється
підприємством, застосовують стандартизовані методи контролю.
Фахівці, які займаються випуском харчових продуктів, мають
бути ознайомлені з цими методами контролю, застосовуваними
для різних груп харчових продуктів.
На сьогодні харчовими виробництвами використовується низ
ка стандартних хімічних, фізичних, фізикохімічних методів ко
нтролю якості харчової продукції.
Характерними особливостями цього навчального посібника
є такі:
 уперше застосовано системний підхід до контролю якості хар
чової продукції, зокрема, дано оцінку правової і технічної ос
нови контролю, розглянуто його методологію;
 поновому подано обґрунтування вибору номенклатури конт
рольованих фізикохімічних показників харчової продукції,
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обумовленого зв’язком контролю готової продукції з її техно
логією;
 запропоновано оригінальну методологію нормування і конт
ролю показників якості харчової продукції, зокрема, обґрун
тування кількості вимірів на етапі опрацювання рецептури,
кількості опрацьовувань рецептури, обсягу проби на етапі ко
нтролю;
 встановлено зв’язок контролю і нормування показників, які
передбачається проконтролювати.

Пропонований навчальний посібник дозволить студентам
глибше і поновому побачити зв’язок між різними дисципліна
ми технологічного і фундаментального циклів.
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1.1. Çàãàëüí³ ïîíÿòòÿ ïðî ÿê³ñòü õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿
Основною метою будьякого суспільства є поліпшення якості
життя людей, важливою складовою частиною якого є стан їх здо
ров’я людини, що значною мірою залежить від якості харчових
продуктів.
Відповідно до міжнародного стандарту ISO 8402 «Качество.
Словарь» якість – це сукупність властивостей і характеристик
продукції, що дає їй можливість задовольняти зумовлені або пе
редбачувані потреби. У Законі України «Про якість і безпеку хар
чових продуктів і продовольчої сировини», ухваленому 23 грудня
1997 року, зазначено, що якість харчового продукту – це сукуп
ність властивостей харчового продукту, яка визначає його здат
ність забезпечувати потреби організму людини в енергії, живиль
них і смакоароматичних речовинах, безпека для її здоров’я, ста
більність складу і поживних властивостей протягом терміну при
датності до вживання.
Проблема якості харчових продуктів настільки важлива, що
у високорозвинених державах установлюється правова основа га
рантії якості та безпеки продовольчої сировини і харчових про
дуктів. Тобто забезпечення якості харчових продуктів і їх безпе
ка розглядаються на державному рівні.
Основними принципами державної політики гарантування
якості та безпеки харчових продуктів є такі:
 пріоритетність збереження і зміцнення здоров’я людини та
визнання її права на належну якість і безпеку харчових про
дуктів;
 створення гарантій безпеки для здоров’я людини під час при
готування, ввезення, транспортування, зберігання, реалізації,
споживання харчових продуктів;
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 державний контроль і нагляд за виробництвом харчових про
дуктів, їх переробкою, транспортуванням, збереженням, реа
лізацією, використанням;
 підтримка контролю за якістю харчових продуктів з боку гро
мадських організацій.

Якість харчових продуктів регламентується нормативною до
кументацією, а якість продовольчої сировини, з якої виготовля
ються харчові продукти, – також ветеринарними і фітосанітар
ними нормами.
Харчові продукти, що реалізуються населенню, мають відпо
відати таким основним вимогам:
 бути безпечними для здоров’я споживачів;
 мати високу харчову цінність відповідно до свого призна
чення;
 мати привабливий товарний вигляд і естетичне оформлення
із зазначенням спеціальних відомостей про якість продуктів.

1.2. Ïðàâîâà îñíîâà êîíòðîëþ ÿêîñò³ õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿
Правові основи забезпечення якості харчових продуктів і здійс
нення їх контролю встановлює низка законів, що набули чинності
в Україні. На рис. 1.1 наведені основні закони, що визначають
підходи до контролю якості харчової продукції.
Закон України «Про захист прав споживачів» регламентує
право споживачів на відповідну якість продукції, її безпеку та
достовірну інформацію про неї.
У статті 4 цього закону зазначається, що держава забезпечує
громадянам захист їх інтересів як споживачів шляхом здійснення

Контроль якості
харчових продуктів

Закон про
захист прав
споживачів

Закон про метрологію
й метрологічну
діяльність

Закон про якість
і безпеку харчових
продуктів

Рис. 1.1. Правова основа контролю якості харчової продукції
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контролю на державному рівні. Зокрема, контроль за якістю про
дукції, що випускається, покладено на Державний комітет Украї
ни із захисту прав споживачів, на Державний комітет України зі
стандартизації, метрології і сертифікації та його територіальні ор
гани. При цьому зазначається, що інші органи державної виконав
чої влади здійснюють державний захист прав споживачів у межах
своєї компетенції, визначеної чинним законодавством. Цим зако
ном регламентується право споживачів на одержання інформації
про продукцію, що забезпечує можливість її компетентного вибо
ру. Ця інформація повинна містити назву нормативної докумен
тації, вимогам якої має відповідати продукція, перелік основних
споживчих властивостей продукції, зазначення харчової цінності,
калорійності та ін.
Закон України «Про якість і безпеку харчових продуктів» ре
гламентує державне регулювання належної якості та безпеки
харчових продуктів.
Важливість нормування показників якості харчових продук
тів зазначається у 12 статті цього закону, де зазначено, що держав
не нормування показників якості харчових продуктів здійснюєть
ся шляхом установлення норм цих показників у стандартах та
інших нормативних документах на продукцію в процесі їх роз
роблення. Державне нормування показників безпеки харчових
продуктів здійснює центральний орган охорони здоров’я шляхом
установлення граничних рівнів вмісту в них забруднювачів.
Статтею 18 визначені органи, що здійснюють державний
контроль і нагляд за якістю і безпекою харчових продуктів. У
ній зазначається, що державний контроль і нагляд за якістю і
безпекою харчових продуктів здійснюють спеціально вповнова
жені центральні органи виконавчої влади в галузі охорони здо
ров’я, захисту прав споживачів, стандартизації, метрології і сер
тифікації, ветеринарної медицини, карантину рослин.
У процесі розробки показників якості харчових продуктів та
контролювання їхньої якості здійснюються вимірювання. Пра
вові основи забезпечення єдності вимірювань визначає Закон
«Про метрологію і метрологічну діяльність», прийнятий
11.02.98 року.
У статті 4 цього закону йдеться про те, що Державна метро
логічна система забезпечує захист громадян і національної еко
номіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.
У статті 12 зазначається, що Державна метрологічна служба
проводить єдину в країні технічну політику із забезпечення
єдності вимірювань, зокрема, визначає:
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 загальні метрологічні вимоги до засобів і вимірювальної тех
ніки, методів і результатів вимірювань;
 загальні вимоги щодо порядку проведення калібрування і ме
трологічної атестації засобів вимірювальної техніки;
 загальні вимоги до розробки й атестації методик виконання
вимірювань;
 порядок проведення всіх видів державного метрологічного
контролю і нагляду.

Відповідно до статті 14 Державна метрологічна служба здій
снює державний метрологічний контроль і нагляд з метою пере
вірки дотримання вимог Закону «Про метрологію і метрологіч
ну діяльність», а також інших нормативноправових актів Укра
їни і нормативних документів з метрології.
Стаття 15 визначає об’єкти державного метрологічного конт
ролю і нагляду. До них належать засоби вимірювальної техніки
і методики виконання вимірювань, що використовуються під час
контролю якості та безпеки продуктів харчування.
Стаття 22 регламентує державний метрологічний нагляд за
забезпеченням єдності вимірювань. Перевірці підлягають стан і
застосування засобів вимірювальної техніки, застосування атес
тованих методик виконання вимірювань та правильності їх ви
конання.
Усі перераховані вище закони визначають підходи до розроб
ки методів контролю і їх упровадження в практику виробничих
лабораторій.

1.3. Òåõí³÷íà îñíîâà êîíòðîëþ ÿêîñò³ õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿
Технічною основою контролю якості харчових продуктів є стан
дартизація і метрологія (рис. 1.2).
Стандартизація спрямована на розробку та встановлення ви
мог, норм, правил, характеристик як обов’язкових для виконан
ня, так і тих, що рекомендуються. Вона гарантує право спожива
ча на придбання безпечної продукції, що відповідає вимогам нор
мативної документації, яка визначає рівень якості продукції, що
випускається. Контроль якості цієї продукції здійснюється від
повідно до вимог нормативних документів.
Зумовлені стандартами показники, норми і вимоги до якості
сировини та готової продукції, методи і засоби випробувань і
контролю мають відповідати сучасному стану науки і техніки та
ґрунтуватися на результатах новітніх досліджень.
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