
Медицина и фармацевтика 

УДК: 613.24:615.214:616-099-084-0.36.82]:340.6:615 

Шаповалов В.В., Малініна Н.Г., Шаповалова В.О., Семенькова О.В. 

СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ РИЗИКИ ЩОДО РІВНЯ БЕЗПЕКИ 

ХАРЧОВИХ ДОБАВОК, ДОЗВОЛЕНИХ ДО ОБІГУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ 

ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА 

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації 

Харківська медична академія післядипломної освіти  

 

Вступ. Сьогодні на території України триває процес реформування діючої 

законодавчої бази у сфері обігу спеціальних харчових продуктів, а саме: 1) 

харчових продуктів спеціального дієтичного споживання; 2) функціональних 

харчових продуктів; 3) дієтичних добавок, для чого вкрай необхідним є пошук 

та розробка нових алгоритмів спільної співпраці правоохоронних і 

контрольованих органів. У зв'язку з цим безперечний інтерес представляє 

процес історичного розвитку і досвід роботи Управління з контролю за 

харчовими продуктами і лікарськими препаратами США (Food and Drug 

Administration - FDA), діяльність якого спрямована на забезпечення 

благополуччя і захист здоров'я громадян США. Встановлено, що до компетенції 

FDA входить здійснення державного контролю якості продуктів харчування, 

лікарських засобів та виробів медичного призначення. Під контролем FDA 

знаходиться виробництво, імпорт, транспортування, зберігання та продаж 

(реалізація) товарів. У свою чергу FDA несе відповідальність за безпеку 

продуктів харчування, лікарських препаратів, косметики, медичної техніки та 

деяких видів побутових приладів, а також контролює якість кормів для тварин і 

лікарських препаратів, що застосовуються у ветеринарії [11]. 

За результатами огляду літератури з’ясовано, що останні роки в Україні та 

в багатьох країнах світу (США, Ізраїль, Польща, Російська Федерація, Китай, 

Корея) постала проблема щодо виникнення розладів здоров’я (харчова алергія, 



гострі гастероентероколіти, отруєння, свербіж, висока температура, болі 

різного ґенезу тощо) серед дітей грудного віку (діти віком від народження до 1 

року), раннього віку (діти віком від 1 до 3 років), ясельного віку (діти від 4 до 6 

років) та шкільного віку (діти від 7 до16 років) [13, 18, 40].  

За даними огляду літератури вітчизняних і зарубіжних вчених 

встановлено, що поширеність харчової (медикаментозної) алергії в усьому світі 

швидко зростає та коливається в межах 0,01% - 50,0 % [25, 41].  

Розлади здоров’я, пов’язані із харчовою алергією, зазвичай вперше 

розвиваються у дитячому віці під час прийому харчових продуктів 

спеціального дієтичного споживання (ХПСДС), зокрема продуктів дитячого 

харчування (ПДХ).  

Судово-фармацевтичні та судово-медичні дослідження свідчать про те, що 

при вживанні неякісних ПДХ у дітей грудного, раннього та ясельного віку 

трапляється:  

1) анафілаксія (симптоми: свербляча висипка, набряки гортані, висока 

температура, низький кров'яний тиск тощо) [25, 37, 39]; 

2) гастроентерит (викликають: сальмонели, кишкова паличка, стафілококи, 

деякі інші види вірусів або ротавірусів) [25, 37, 39].  

При цьому 150-200 випадків супроводжуються летальними наслідками, що 

є важливою кримінально-правовою, соціально-економічною, медико-

фармацевтичною проблемою, оскільки становляться частою причиною 

звернення батьків постраждалих дітей грудного, раннього, ясельного та 

шкільного віку за екстреною (швидкою) медичною допомогою та до органів 

прокуратури, суду, міліції і адвокатури щодо захисту прав своїх дітей на життя 

і здоров’я [20, 37, 45]. 

Метою роботи стало дослідження судово-фармацевтичних ризиків щодо 

рівня безпеки харчових добавок (ХД), дозволених до обігу при виробництві 

ПДХ в Україні, у відповідності до принципів фармацевтичного права. 

Матеріали та методи дослідження. Для проведення дослідження були 

використанні наступні матеріали та методи дослідження: закони, нормативно-
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правові та інструктивно-методичні документи щодо порядку проведення 

державного контролю з профілю безпеки ХД, дозволених до обігу при 

виробництві ПДХ на території України; номенклатура ХД, дозволених до 

включення у склад ПДХ; джерела наукової літератури; сайти мережі Інтернет; 

судово-фармацевтична практика із використанням нормативно-правового, 

графічного, судово-фармацевтичного та документального аналізу. 

 

1. Судово-фармацевтичне виявлення ризиків від нераціонального 

вживання продуктів дитячого харчування дітьми грудного, раннього, 

ясельного та шкільного віку 

Судово-медичні і судово-фармацевтичні дослідження свідчать про 

поширеність хвороб органів травлення у дітей, яка в Україні складає понад 

1467,3 на 10 000 громадян, а на Черкащині ще вище – 1849, 6 дітей на 10 000 

населення [28]. 

З іншого боку, в ході перевірок суб’єктів господарювання всіх форм 

власності співробітниками «Держстандарту» встановлено, що більше 66 тон 

імпортних ПДХ знаходяться в обігу на території України, третя частина яких не 

відповідає стандартам України, а саме: відсутнє належне маркування та 

сертифікат якості; на упаковці відсутнє маркування про склад ПДХ або до 

складу ПДХ входять ХД, які заборонено використовувати в дитячому 

харчуванні. Щодо порушень якості продукції вітчизняних виробників: треба 

вказати на відсутність належного маркування; має місце фальсифікація та 

недотримання терміну придатності ПДХ [28].  

В якості прикладу приводимо м. Дніпропетровськ, де за 9 місяців 2011 р. 

на суб’єктів господарювання, які займаються обігом ПДХ, було накладено 1525 

штрафів на суму 185 759 грн.; винесено постанов про тимчасове припинення 

експлуатації об`єктів на 364, про скорочення асортименту ПДХ – на 350, про 

накладення фінансових санкцій – на 48 суб’єктів господарювання; направлено 

подання про відсторонення від роботи на 218 осіб, а відсторонено від роботи за 

несвоєчасне проходження медогляду 574 особи; направлено 21 справу до 



органів прокуратури та передано 1 справу до природоохоронної прокуратури 

[2]. 

Як показали дослідження вчених Національного інституту алергії та 

інфекційних хвороб (Gupta R.S., Dyer A.A., Jain N., Greenhawt M.J.), харчова 

алергія в США є актуальною проблемою сьогодення: за їх оцінками біля 8,0% 

дітей страждають на цю хворобу; біля 40,0% дітей з харчовою алергією мають 

побічні реакції з боку організму. Якщо не лікувати харчову алергію негайно, то 

це може привести до госпіталізації і навіть до летального наслідку. Тому 

розроблено для лікарів методику діагностування харчової алергії для 

визначення її механізму дії та різниці між харчовою алергією та харчовою 

непереносимістю [42]. 

В свою чергу Зубович М. вважає, що республіка Білорусь займає 9 місце 

серед 47 країн Європейського Союзу по рівню дитячої смертності від отруєння, 

а за останні 10 років частота отруєнь збільшилась на 65,0%, при чому кожна 

п’ята смерть дитини у віці від 1 до 4 років настає внаслідок отруєння, а 57,0% – 

від надзвичайних ситуацій, які трапляються дома (отруєння ліками із 

домашньої аптечки та засобами побутової хімії) [9]. 

За результатами узагальнення судово-фармацевтичної практики щодо 

нераціонального вживання ПДХ дітьми грудного, раннього, ясельного та 

шкільного віку (табл.1) з’ясовано, що внаслідок низького рівня контролю за 

якістю дитячої молочної продукції в Україні, Росії та Китаї зафіксовані випадки 

отруєння дітей різних вікових груп.  

При цьому, в Китаї основною причиною отруєння дітей, які вживали 

дитячу молочну продукцію, була хіміко-промислова речовина «меламін», який 

додається до ПДХ (особливо в молочні продукти) для імітації високого вмісту 

білку при лабораторних дослідженнях, оскільки зазвичай визначають рівень 

білку по вмісту азоту, а в молекулі меламіну міститься шість атомів азоту.  

Крім того, «меламін» – хімічна речовина (1,3,5-тріазіно-2,4,6-тріамін), 

безкольорові кристали без запаху, практично не розчинюються в холодній воді, 

є основою для отримання меламіноформальдегідної смоли (полімерний 



матеріал), який використовується у виробництві покриття деревини, паперу, 

текстилю, лаків, клею, фарби, посуду, ґудзиків, ручок та може стати причиною 

отруєння [10, 44]. 

Таблиця 1 

  Основний зміст прикладів 

   За даними управління МЧС України в Чернігівській області в КЗОЗ 

Ічневського району бригадою екстреної (швидкої) медичної 

допомоги в реанімаційне відділення доставлено 5 дітей віком від 4 

до 6 років з діагнозом «отруєння». В ході перевірки інформації 

правоохоронними органами встановлено, що в дитячому садку після 

вживання неякісних продуктів харчування отруїлися 5 дітей, з них 3 

дітей знаходяться в тяжкому стані, у 2 дітей – легке отруєння. 

Лікарями поставлено діагноз «гастроентероколіт неінфекційної 

природи» [26]. 

№ 2.  За даними матері, гр. М.: вона придбала в аптеці молочну суміш 

«Малюк істринський», якою вночі нагодувала малюка, а через 2 

години дитині стало зле (почалася блювота, діарея, пронос), у 

зв’язку з чим вона викликала бригаду екстреної (швидкої) медичної 

допомоги, яка доставила малюка в реанімацію. Встановлено, що 

молочна суміш неправильно зберігалась, що привело до отруєння 

дитини [27]. 

№ 3.  Народним судом м. Ганджоу (Китай) засуджено 21 особа 

(представники компанії, яка випускала дитячі молочні суміші), із 

яких 2-х осіб – до смертної кари, 2-х осіб – до довічного ув’язнення, 

інші – строком позбавлення волі від 5 до 15 років, а також 

штрафами 125 тис. дол. США. Компанія «С» об’явлена банкрутом і 

на неї покладено штраф у розмірі 3125 тис. дол. США В ході 

судового слідства розглянута кримінальна справа в суді. 

Встановлено, що за період з липня по вересень 2008 р. в 

реанімаційне відділення лікарень різних міст було доставлено більш 



50 000 дітей з діагнозом «отруєння» (80,0% – віком до 2 років, 4 

дитини померли внаслідок відмови нирок та інших ускладнень) 

внаслідок вживання дитячих продуктів, виготовлених на сухому 

молоці. Компетентними органами Китаю було з’ясовано, що дитячі 

молочні суміші постачались на ринок трьома молочними 

компаніями у вигляді сухого молока та молочних йогуртів, які в 

своєму складі мали «меламін» [38, 43, 44]. Наведений приклад 

свідчить про необхідність посилення експертного контролю за 

якістю дитячого харчування (молочні суміші, йогурти, солодощі), 

яке експортується з Китаю до України.  

№ 4. Слідчим СУ СК РФ в Свердловській області розслідується 

кримінальна справа за ст. 238 УК РФ (надання послуг, які не 

відповідають вимогам безпечності). В ході досудового слідства 

встановлено, що 13.08.2014 р. в м. Іркутське в приватному дитячому 

садку внаслідок харчового отруєння постраждали 10 дітей (віком 

від 1 року 4 міс. до 3.5 років), при чому дитина віком 1 рік 6 міс. з 

летальним наслідком. Із показань виховательки гр. І. відомо, що 

вона відкрила приватний дитячий садок, не маючі на це дозволу, 

тобто ліцензії на послуги по догляду за дитиною. Гр. І. утримувала 

дітей в своїй приватній трикімнатній квартирі без необхідних для 

того умов. Днем вона нагодувала дітей обідом та поклала спати, а 

через деякий час побачила, що один із дітей мертвий, а ще двоє 

скаржились на погане самопочуття. Гр. І. викликала лікарів швидкої 

медичної допомоги, які, оглянувши дітей, доставили їх в лікарню. 

На місце пригоди виїхала слідча-оперативна група, яка вилучила 

речові докази (проби блюд та інші продукти) і документи водночас, 

встановила, що контроль якості за виготовленням харчової 

продукції не проводився. Триває слідство [29, 32]. 

 



На наш погляд, контроль якості за ПДХ повинен бути прирівняним до 

контролю якості лікарських засобів. В свою чергу, ДП «Фармакопейний центр» 

(заснований академіком Георгієвським В.П.), потрібно вимагати від суб’єктів 

господарювання, які займаються обігом ПДХ, розробки відповідних 

фармакопейних статей щодо контролю якості за ПДХ [2]. 

 

2. Фармацевтичне законодавство: профіль безпеки харчових 

добавок, дозволених до застосування у виробництві продуктів дитячого 

харчування в Україні 

Сьогодні вітчизняні або іноземні суб’єкти господарювання харчової 

промисловості достатньо активно займаються обігом при виробництві ПДХ, яке 

має свої технологічні та гігієнічні особливості, серед яких: 

1) обмеження використання ХД;  

2) висока харчова й біологічна цінність;  

3) відповідність біохімічним, анатомо-фізіологічним і функціональним 

особливостям організму дітей грудного, раннього, ясельного та шкільного віку 

[19, 36].  

На рис. 1. наведено розподілення групи ПДХ, які використовуються при 

годуванні дітей грудного та раннього віку [31]. 



 
Рис. 1. Розподілення груп продуктів дитячого харчування, які 

використовуються при годуванні дітей грудного та раннього віку [30] 

 

Наступним етапом дослідження стало вивчення діючого фармацевтичного 

законодавства України, а саме Законів України:  

1) «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 р. за 

№771/97- ВР;  

2) «Про внесення змін до Закону України «Про якість та безпеку харчових 

продуктів і продовольчої сировини» від 24.10.2002 р. за № 191- IV;  

3) «Про внесення змін до Закону України «Про якість та безпеку харчових 

продуктів та продовольчої сировини» від 06.09.2005 р. за № 2809- IV;  

4) «Про дитяче харчування» від 14.09. 2006 р. за №142-V;  

5) «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» від 24.02.1994 р. за № 4004- XII ; 

перша група – дитячі адаптовані молочні суміші (замінники грудного 
молока, призначені для змішаного і штучного харчування дітей 
грудного віку) 

друга група – сухі продукти 
дитячого харчування на зерновій 
основі 

третя група – рідкі або 
пастоподібні молочні продукти 
для дітей раннього віку 

четверта група – дитячі 
фруктово-овочеві консерви 
(соки, пюре, супи-пюре тощо) 

п’ята група – дитячі продукти на 
основі м'яса птиці та риби 

Групи ПДХ  

шоста група – м'ясні продукти 



6) «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів» від 22.07.2014 р. за № 1602-VII. 

Визначення основних термінів щодо обігу ПДХ наведено на (рис.2) [6, 8, 

21-24]. 

 
Рис.2. Основні терміни щодо обігу продуктів дитячого харчування 

відповідно до  законодавства [6, 8, 21-24] 

 

Визначення основних термінів щодо обігу ПДХ 

дитяче харчування –  це харчовий продукт, призначений центральним 
органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я для спеціального 
дієтичного споживання, спеціально перероблений або розроблений для 
забезпечення задоволення дієтичних потреб дітей грудного та раннього віку 
(дитячі суміші початкові (стартові)), дитячі суміші для подальшого 
годування, продукти прикорму, напої, вода бутильована для приготування 
дитячого харчування або пиття 

виробництво дитячого харчування – господарська діяльність, пов'язана з 
виробленням дитячого харчування, включаючи всі стадії технологічного 
процесу, у тому числі виготовлення, пакування та етикетування 

виробник дитячого харчування – юридична особа, яка здійснює 
господарську діяльність з виробництва дитячого харчування з метою 
введення його в обіг 

обіг дитячого харчування – переміщення (транспортування) або зберігання, 
будь-які інші дії, пов'язані з переходом права власності чи володіння, 
включаючи продаж, обмін дитячого харчування 

якість дитячого харчування – ступінь досконалості властивостей та 
характерних рис дитячого харчування, які здатні задовольнити фізіологічні 
потреби організму дитини в продуктах харчування  виходячи з їх хімічного 
складу та енергетичної цінності 



За результатами дослідження було вивчено та систематизовано перелік 

ХД, дозволених до застосування у виробництві ПДХ, який наведено в табл. 2 

[12, 16, 33].  

Таблиця 2 

Перелік харчових добавок, дозволених до застосування у виробництві 

продуктів дитячого харчування 

№ 

з/п   

Назва ХД (Е-індекс) Максимально допустимі рівні 

ХД в розрахунку на 100 мл 

готового до споживання ПДХ 

1. Барвники (підсилюють або відновлюють природний колір продукту) 

1.  Кальцію карбонат (Е170 (і)) та 

Е170(іі)) 

Згідно технологічної інструкції 

для різних видів дитячих 

продуктів 

2. Консерванти (продовжують термін зберігання продуктів, захищаючи їх 

від мікробів, грибів, бактеріофагів. Стерилізаційні хімічні добавки для 

припинення процесу визрівання вин, дезінфектанти) 

2.  Оцтова кислота (Е260) 0,5 г у В 

3.  L(+)-молочна кислота (Е270) 1.5 г на 100 г сухого продукту в 

С, 0.2 г у В 

3. Антизакислювачі (захищають продукт від окислювання, наприклад, від 

гіркнення жирів і як наслідок - від зміни кольору) 

4.  Аскорбінова кислота (Е300) 5 мг один або в комбінації (31, 

32, 33) у D 5.  Натрієва сіль аскорбінової кислоти 

(Е301) 

6.  Калієва сіль аскорбінової кислоти 

(Е302)  

7.  Аскорбілпальмітат (Е304) 1 мг у всі типи А 200 мг на 1 кг 

жиру в В і С (на 100 г сухої 

речовини) 



8.  Концентрат суміші токоферолів 

(Е306)  

1 мг у всі типи А 

9.  α-токоферол (Е307)  3 мг один або в комбінації (29, 

30), 300 мг на 1 кг жиру один 

або в комбінації (29,30) для В, 

С (на 100 г сухої речовини) 

10.  Лецитин (Е322)  

 

0.5 г у всі типи А, В і D 1.5 г в 

С (на 100 г сухої речовини) 

11.  Лимонна кислота (Е330)  2.5 г на 100 г сухого продукту в 

С 

12.  Натрію цитрат (Е331)  Згідно технологічної інструкції 

для різних видів дитячих 

продуктів 

4. Стабілізатори (зберігають досягненну консистенцію; загусники 

підвищують в’язкість продукту) 

13.   Карагинан (Е407)  0.03 г в А і D на молочній і 

соєвій основах 0.1 г в А і D на 

основі гідролізованого білка і 

амінокислот 

14.  Камедь рожкового дерева (Е 410) 0.1 г у всіх типах A і D, 0.2 г в 

В 

15.  Гуарова камедь (Е 412)  0.1 г у всіх типах A і D, 0.2 г в 

В 

16.  Пектини (Е440)  1 г у D і В на фруктовій основі 

17.  Моно-  й  дигліцериди  (Е471), ефіри 

моно- і дигліцеридів та органічних 

кислот (Е472а, Е472b, Е472c, Е472d, 

Е 472e, Е472f, Е472g) 

0.4 г в А і D, 0.15 г у В, 1.5 г у 

С (на 100 г сухої речовини) 

5. Емульгатори (створюють однорідну суміш фаз, що не змішуються, 



наприклад, води та олії) 

18.  Натрію гідроксид (Е524) Згідно технологічної інструкції 

для різних видів дитячих 

продуктів 

19.  Калію гідроксид (Е525) 

20.  Кальцію гідроксид (Е526)  

21.  Натрію карбонат (Е500(і)) 

22.  Натрію гідрокарбонат (Е500(іі))  

23.  Калію карбонат (Е501(і))  

24.  Калію гідрокарбонат (Е501(іі))  

25.  Амонію карбонат (Е503(і))  Згідно технологічної інструкції 

в С 

26.  Амонію  гідрокарбонат (Е503(іі)) Згідно технологічної інструкції 

в С 

6. Модифіковані крохмали (згущувачі, емульгатори та стабілізатори) 

27.  Дикрохмаль-гліцерин (Е1411)  6 г один або в комбінації 

(3,4,5,6, 7, 8, 9) у В 

28.  Дикрохмаль-фосфат, етерифі-

кований  тринатрійметафосфа-том, 

етирифікований хлороки-сом 

фосфору (Е 1412)  

0.5 г один або в комбінації 

(3,4,5,6) тільки в А на соєвій 

основі 

 

29.  Фосфатований дикрохмальфо-сфат 

(1413) 

0.5 г один або в комбінації 

(3,4,5,6) тільки в D на соєвій 

основі 

30.  Ацетатний крохмаль, етирифі-

кований оцтовим ангідридом (Е 

1420) 

2.5 г один або в комбінації 

(3,4,5,6) тільки в А на основі 

гідролізованого білка й 

амінокислот 

31.  Ацетильований дикрохмальа-дипат 

(Е 1422) 

6 г один або в комбінації 

(3,4,5,6, 7, 8, 9) у В 



32.  Ацетильований дикрохмальглі-

церин (Е1423) 

6 г один або в комбінації 

(3,4,5,6, 7, 8, 9) у В 

33.  Гідрооксипропілкрохмаль (Е 1440)  

 

2.5 г один або в комбінації 

(3,4,5,6) тільки в А на основі 

гідролізованого білка й 

амінокислот 

7. Ароматизатори 

34.  Натуральні екстракти плодів Згідно технологічної інструкції 

в D 

35.  Екстракт ваніліну  Згідно технологічної інструкції 

в B,С, D 

36.  Ванілін 5 мг у D 

37.  Етилванілін 7 мг у В, С (на 100 г сухої 

речовини) 

8. Ферментні препарати 

38.  Мальт-карбогідрази  (амілази, α- і β-

галактозидаза) 

Згідно технологічної інструкції 

в С 

 

*Примітка: А - дитячі молочні суміші (до 1 року); В - дитячі консерви (до 3 

років); С - продукти на зерновій основі для немовлят (до 1 року) і 

дітей до 3 років; D - молочні суміші для дітей старших 6 міс.  

 

Як видно із табл. 1, перелік ХД, дозволених до застосування у виробництві 

ПДХ, досить обмежений. Перелік ХД, дозволених до застосування у 

виробництві ПДХ складається із 8 функціональних класів (в кожному класі ХД 

присвоєно трьох- або чотирьохзначний код, з попередньою літерою «Е»). Коди 

використовуються у поєднанні з назвами функціональних класів, а також 

забезпечують групування ХД за технологічними ознаками [17, 33]. 

У виробництві ДХ забороняється використання пальмового стеарину, 

продуктів гідрогенізації олій (маргарину, спреду), бавовняної олії та олії з 



кунжуту, сумішей спецій та прянощів, до складу яких входять не зареєстровані 

або заборонені до використання у виробництві ХД. Використання 

технологічного обладнання, допоміжних засобів та матеріалів для виробництва 

та обігу ДХ здійснюється за наявності відповідного висновку Державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи. Упаковка для ДХ виготовляється з 

матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої 

влади з питань охорони здоров'я України [3-8].  

 

3. Порядок проведення державного контролю з профілю безпеки 

харчових добавок, дозволених до застосування у виробництві продуктів 

дитячого харчування на території України з позиції фармацевтичного 

права 

Далі становило інтерес вивчити процедуру проведення державного 

контролю з профілю безпеки ХД, дозволених до застосування у виробництві 

ПДХ на території України на основі принципів фармацевтичного права 

(упорядкованість всіх діючих юридичних норм, які регулюються 

фармацевтичним законодавством, системність масиву всіх діючих норм 

фармацевтичного права виявляється в їхній єдності, взаємоузгодженості, 

несуперечності правових принципів) [15, 30, 35]. 

За результатами дослідження встановлено, що перелічені нормативно-

правові документи: 1) Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09. 2006 

р. за №142-V; 2) Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» від 24.02.1994 р. за № 4004- XII; 3) Закон України 

«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 

від 22.07.2014 р. за № 1602-VII визначають правовий порядок забезпечення 

профілю безпеки та якості ПДХ, що знаходяться в обігу (рис. 3 та рис. 4) з 

метою захисту життя і здоров’я дітей грудного, раннього, ясельного та 

шкільного віку від шкідливих факторів, які можуть бути присутніми у ПДХ 

[33].  



 
Рис. 3. Обіг продуктів дитячого харчування в Україні [6-8, 23] 

 

Слід зазначити, що сьогодні на території України обіг ХД, які входять до 

складу ПДХ для дітей грудного, раннього, ясельного та шкільного віку, 

повинен здійснюватись з дозволу Міністерства охорони здоров’я України. 

Забороняється ввезення на територію України та реалізація ПДХ, які не 

відповідають вимогам чинного законодавства України.  

Якщо особи в порушення законодавства України здійснюють незаконний 

обіг ХД (виробництво, контроль якості, стандартизація та сертифікація, 

реєстрація, патентування, імпорт, експорт, перевезення, зберігання, облік, 

придбання, використання, знищення), які входять до складу ПДХ для дітей 

грудного, раннього, ясельного та шкільного віку, то це може призвести до 

летальних наслідків, що має ознаки злочину, передбаченого статтями 

Кримінального Кодексу України: ст. 202 «Порушення порядку зайняття 

господарською та банківською діяльністю; ст. 227 «Випуск або реалізація 

недоброякісної продукції» та ст. 229 «Незаконне використання знака для 

товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення 

походження товару [14]. 

Отже, відповідальність за дотримання правил обігу ХД покладається на 

керівників підприємств (незалежно від форм власності), які виробляють ПДХ, а 

у разі порушення вказаних вимог наступає особиста дисциплінарна, 

Етапи обігу ПДХ 

виробництво 

придбання 

зберігання перевезення 

знищення 

Контроль якості, стандартизація та сертифікація 

використання патентування 

реєстрація 

облік експорт 

імпорт 



адміністративна або кримінальна відповідальність згідно з чинним 

законодавством України [3-8, 14].  

Варто зауважити, що згідно з ст. 39 «Вимоги до реклами харчових 

продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових 

продуктів та дієтичних добавок» Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» 

від 06. 09 2005 р. за № 2809-IV забороняється:  

1) реклама харчових продуктів спеціального дієтичного споживання 

(підгрупа «продукти дитячого харчування») без попереднього погодження її 

тексту з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я; 

2) використовувати для реклами:  

 листи подяки, визнання тощо;  

 вислови, які спричиняють виникненню відчуття негативного 

психологічного стану. 

Також не дозволяється застосування ХД з метою приховування 

зіпсованості, недоброякісності сировини або готового ПДХ. Слід зазначити, що 

на споживчій упаковці ПДХ, виготовлених із застосуванням ХД, необхідно 

вказувати назву кожної ХД (хімічну або торговельну назву, міжнародний 

символ).  



 
Рис. 4. Умови щодо введення нових харчових добавок до складу 

продуктів дитячого харчування при виробництві дитячого харчування [6-

8, 23] 

В свою чергу ХД повинні застосовуватися при виробництві ПДХ у 

мінімально необхідній для досягнення технологічного ефекту кількості, але не 

більш встановлених максимально допустимих рівнів.  

Максимально допустимі рівні для ПДХ означають найбільшу допустиму 

кількість ХД, що може додаватися або знаходитися в ПДХ незалежно від того, 

чи додана вона до нього безпосередньо, чи у складі іншого продукту 

(напівфабрикату), який вводиться згідно з рецептурою при виготовленні 

готового ПДХ. 

Для ХД, що не становлять загрози для здоров'я дітей навіть у великих 

дозах, граничний вміст ХД визначається технологічними інструкціями і не 

потребує спеціальних методів інструментального контролю її вмісту в готовому 

ПДХ.  

Склад та ступінь чистоти речовин, що використовуються як ХД, 

визначаються спеціальною технічною документацією до кожного виду ХД за 

погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.  

Умови щодо введення нових ХД до складу ПДХ: 

Зберігання природних 
властивостей та харчової 
цінності ПДХ 

Зниження харчової цінності, що 
передбачено технологією 
виробництва ПДХ 

Збільшення терміну зберігання, 
якості та стабільності ПДХ, 
поліпшення його 
органолептичних властивостей 

Поліпшення умов 
підготовки, оброблення, 
розфасування, пакування, 
транспортування, зберігання, 
але використання ПДХ не 
повинно приховувати дефекти 
сировини або зміни, що 
виникають внаслідок 
недотримання встановлених 
технологічних регламентів, 
санітарних норм та правил на 
кожному етапі виробництва 



Використання ХД дозволяється Головним державним санітарним лікарем 

України на підставі позитивного висновку державної санітарно-

епідеміологічної експертизи. 

Впровадження у виробництво дозволених ХД на окремих підприємствах 

здійснюється під контролем установ державної санітарно-епідеміологічної 

служби на місцях. 

Отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

здійснюється у відповідності з наказами Міністерства охорони здоров’я 

України:  

1) «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної 

санітарно-гігієнічної експертизи» від 09.10.2000 р. за № 247;  

2) «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000 № 247» 

від 14.03.2006 р. за №120; 

3) «Про затвердження Змін до Порядку проведення державної 

санітарно - епідеміологічної експертизи» від 20.07.2009 р. за № 525. 

Відомчий контроль за належним застосуванням ХД на підприємстві 

покладається на технологічну службу підприємства та виробничу лабораторію. 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та вибірковий контроль за 

використанням ХД та їх вмістом в ПДХ здійснюється державною санітарно-

епідеміологічною службою на місцях згідно зі статтею 33 «Основні напрями 

діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби» [6].  

У випадку, коли суб’єкт господарювання використовує нову ХД, він 

повинен оформити заяву про дозвіл на її використання до Головного 

державного санітарного лікаря України [21-24].  

На підставі позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи використання ХД дозволяється. 



 
Рис. 5. Умови введення нових харчових добавок для використання їх 

у виробництві продуктів дитячого харчування [6-8, 23] 

 

Відповідальність за якість, дотримання правил обігу ХД покладається на 

керівників підприємств (незалежно від форм власності), які виробляють ПДХ, а 

у разі порушення вказаних вимог наступає особиста дисциплінарна, 

адміністративна або кримінальна відповідальність згідно з чинним 

законодавством України [23]. 

Обов’язкова інформація стосовно нової ХД, яка планується 
використовуватись у виробництві ПДХ 

Детальна характеристика речовини, що 
пропонується для використання у 
вигляді ХД:  
а) її фізико-хімічні властивості;  
б) спосіб отримання;  
в) вміст напівпродуктів, домішок; г) 
ступінь очищення (чистоти); 
д) діючі нормативи (ДСТ, ТУ та інші) 
або проекти аналогічних документів 

Детальне обґрунтування 
мети та необхідності 
застосування нової 
речовини, її переваги перед 
способами, що вже 
використовуються для 
досягнення того ж 
технологічного ефекту 

Проект технологічної інструкції по виробництву ПДХ та проведення 
технологічного процесу, пов'язаного з застосуванням ХД, в якій слід 
відобразити спосіб застосування та кількісний вміст ХД у кінцевому ПДХ 

Перелік ПДХ, в яких може бути 
присутня ця ХД 

Методи визначення ХД або 
продуктів її перетворення  

Коло споживачів ПДХ, виготовленого з застосуванням ХД, що 
пропонується 

У випадку пропонування імпортованих ХД, поряд з викладеним вище, 
подаються документи про їх склад та дозвіл органів охорони здоров'я на їх 
використання в країні-експортері 



За результатами дослідження запропоновано розробити та науково 

обґрунтувати:  

1) вимоги до сировини, що спрямовується на виробництво ПДХ із 

використанням ХД, включаючи мінеральні солі, вітаміни, пакувальні матеріали, 

враховуючи при цьому нові технології одержання сировини;  

2) єдині вимоги до показників профілю безпеки готових ПДХ, незалежно 

від країни виготовлення та імпортера, що постачає цю продукцію в Україну;  

3) сучасні експертні методи контролю якості та профілю безпеки ПДХ із 

застосуванням ХД. 

Висновки  

На основі принципів фармацевтичного права [30, 34] розглянута процедура 

порядку проведення державного контролю з профілю безпеки ХД, дозволених 

до застосування у виробництві ПДХ на території України. 

На державному рівні шляхом внесення відповідних змін та доповнень до 

законів України та нормативно-правових документів запропоновано: 

1) сформулювати чіткий порядок проведення контролю якості, 

стандартизації та сертифікації сировини, яка використовується у виробництві 

продуктів дитячого харчування із використанням харчових добавок (ст. 8 

«Вимоги до сировини, призначеної для виробництва дитячого харчування» 

Закону України ««Про дитяче харчування» від 14.09. 2006 р. за №142-V). 

2) декретувати основні вимоги щодо показників безпеки 

виготовленого продукту дитячого харчування, незалежно від країни –

виробника (імпортера), що постачає в Україну продукти дитячого харчування 

(ст. 9. «Основні вимоги до виробництва дитячого харчування», ст. 10. «Основні 

вимоги до обігу дитячого харчування» Закону України ««Про дитяче 

харчування» від 14.09. 2006 р. за №142-V). 

3) розробити та впровадити в Україні нові методи стосовно контролю 

якості, стандартизації та сертифікації та показників безпеки продуктів дитячого 

харчування з застосуванням харчових добавок та ініціювати перед ДП 

«Фармакопейний центр» щодо розробки відповідних фармакопейних статей. 
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