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1.Екологічні проблеми ринкових відносин у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Безпека – це стан, при якому ризик шкоди або збитку обмежений допустимим рівнем. Безпека 

товарів –це відсутність неприпустимого ризику для життя, здоров'я і майна споживачів при 

експлуатації або споживанні товарів. Небезпечна продукція підлягає знищенню. Продукція, що 

втратила деякі споживчі властивості відноситься до умовно придатної і може бути і використана для 

переробки або відновлення властивостей. У стандартах визначаються обов'язкові вимоги, що 

забезпечують безпеку товарів. 

Безпека є обов'язковою умовою для затвердження продукції до виробництва. При цьому слід 

враховувати: навіть якщо на товар є сертифікат, він не гарантує його повну безпеку. Безпека 

товару тісно пов'язана з фальсифікацією товару. 

Залежно від природи дій, які впливають на безпечність товарів  розрізняють слідуючи її види: 

1) хімічна безпечність, 2) механічна, 3) біологічна, 4) радіаційна, 5) електрична, 6)електромагнітна, 7) 

термічна, 8) пожежна, 9) вибухонебезпечність, 10) безпечність випромінення, 11) безпечність від 

шуму і вібрацій. 

 Номенклатуру показників безпеки встановлюють в залежності від специфіки продукції і умов 

її використання. Показники безпечності  характеризують особливості товарів, котрі забезпечують 

безпечність споживання або експлуатації. 

Хімічна безпечність означає, що продукція не виділяє токсичні речовини небезпечні для 

споживача і його майна. Речовини, котрі впливають на споживача і його майно підрозділяють на 

групи: 1) токсичні елементи –це або самі метали, або солі важких металів(миш'як, ртуть, свинець, 

залізо і т.д.) ці елементи враховуються при сертіфі кациі всіх харчових продуктів, коли 

підтверджується відповідність їх показникам безпеки (гранично допустима концентрація), 2) мікро 

токсини, 3) нітрати (NOз) і нітрити (NO2), 4) пестициди – вміст нормується для продтоварів, 5) 

антибіотики, 6) гормональні препарати, 7) вищі спирти і альдегіди (для виноград виробів), 8) складні 

ефіри, 9) мономери, 10)заборонені харчові добавки, 11) заборонені фарбники, 12) заборонені 

полімерні матеріали.  

Ці елементи враховуються при сертифікації. Часто на організм людини діють комбіновані 

токсичні речовини. У таких випадках відбувається синергізм (одна речовина діє, інша підсилює дію), 

аддетівность (дія, що підсумовує), антогонізм (одна речовина ослабляє дію іншої). Токсичні 

речовини можуть бути одно направленої і різнонаправленої дії (речовини діють на різні органи 

людини).Механічна безпека означає ступінь захисту споживача і його майна від різних механічних 

дій. Види механічних дій: удари, тертя, проколи, деформація і ін. Показники механічної безпеки 

установлюються, в основному, для непродовольчих товарів. Біологічна безпека – це відсутність 

недопустимого ризику, котрий може виникнути при різного роду біопошкодженнях товарів (різні 

мікроорганізми, продукти життєдіяльності мікро- і макро-  организмів.) 

       Радіаційна  безпечність – відсутній неприпустимий ризик, котрий міг би нанесений 

радіоактивними елементами. Радіоактивна безпечність – це ступінь захисту споживача і його майна 
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від радіоактивних елементів. Показники: ГДК радіоактивних  ізотопів. Приклад: для харчових 

продуктів це ізотопи кобальту, цезію, стронцію, а також радіонуклідів. З непродовольчих товарів 

радіаційно небезпечні: будівельні матеріали. Також небезпечними можуть бути мінеральні добрива, 

ювелірні товари. 

Електрична і електромагнітна  безпечність – це відсутність ризику, котрий може бути 

нанесений електричними та електромагнітними полями. Ступінь дії на організм людини залежить від 

вигляду і марки електротоварів, тривалості роботи, дотримання правил експлуатації. Найбільш 

небезпечними є: СВЧ-печі, кольорові телевізори, стільникові телефони, комп'ютери.  

Термічна безпечність характеризує ступінь захисту споживача від дії високих температур при 

експлуатації або споживанні товарів. Термічною безпечністю повинні володіти нагрівальні прилади 

(праски, чайники).  

Безпека харчових продуктів (БХП). БХП і їх харчова цінність взаємозв'язані, оскільки вони 

залежать від хімічного складу сировини і продуктів. БХП – це відсутність токсичного 

канцерогенного, мутагенного або іншого небезпечного впливу продуктів на організм людини при 

споживанні  їх в загальноприйнятій кількості. Споживання недоброякісної продукції приводить до 

харчових отруєнь. Найбільшу небезпеку токсичної дії представляють токсичні елементи, 

мікотоксини, пестициди, нітрати і нітрити. Мікотоксини – це продукти метаболізму плісньових 

грибів. 

  Екологічна чистота  продуктів харчування та питної води — один з основних факторів, які 

визначають стан здоров’я людини. До 80 % шкідливих речовин надходить до організму людини з 

їжею та напоями.  

 
    

   Оцінка токсичності хімічної речовини ґрунтується на абсолютно смертельній дозі, а також 

на середній смертельній дозі, при якій гине 50% особин. Дози вимірюються у мг речовини /кг маси 

тіла.  

       Харчові добавки, як можливі забруднювачі https://youtu.be/ETcGtlglN9w  

Харчові добавки - це речовини, або група речовин, що не є основними харчовими продуктами 

і які спеціально додаються до складу продуктів. Значна частина синтетичних харчових добавок, як 

правило, є токсичними, а тому забороненими для використання. Крім того, особливу увагу звертають 

на забруднення харчових добавок супутніми токсичними речовинами. 

До харчових добавок належать речовини, що:   покращують зовнішній вигляд продуктів 

(барвники, освітлювачі, загусники, в’яжучі речовини та ін.);   речовини, що подовжують термін 

зберігання продуктів (консерванти, інгібітори, антиоксиданти, синергічні речовини); змінюють 

фізичні властивості продуктів (поверхнево-активні речовини);    поліпшують смак і аромат 

(ароматичні, підкислюючі речовини, кислоти, цукри та ін.);    підвищують харчову цінність 

продуктів (мікро- і макроелементи, вітаміни, біологічно активні речовини) .  

Використання харчових добавок (особливо синтетичних) виправдане лише тоді, коли 

досягається технологічний, економічний та соціальний ефект і коли їх не можна замінити. 

 Забруднення харчових продуктів пестицидами https://youtu.be/0NGHGvTqiB4 

Пестициди (лат. pestis - зараза, чума; cidus - вбиваючий) - загальна назва різних хімічних 

засобів, призначених для боротьби з шкідливими організмами рослинного та тваринного 

походження, або зміни фізіологічного стану сільськогосподарських культур. 

https://youtu.be/ETcGtlglN9w
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Пестициди – це химічні речовини для захисту рослин від бур'янів, шкідників і хвороб. Нітрати 

при споживанні в  шлунково-кишковому тракті відновлюються до нітриту, нітрит  токсично діє на 

кровотворну систему. Джерела нітратів –  ранні овочі, ковбаси та шинки, водогінна вода. 

Канцерогени речовини, котрі при тривалій дії викликають ракові захворювання. Канцерогенною 

дією володіють полі циклічні, ароматичні вуглеводні, важкі метали, радіоактивні речовини, 

мікотоксини. Мутагени викликають генетичні зміни в організмі. До мутагенів відносяться: 

радіоактивні ізотопи, деякі сильні хімічні речовини. Багато токсичних речовин володіють 

тератогенною дією, тобто викликають аномалії в розвитку плоду. 

Пестициди за призначенням поділяються на :  гербіциди - речовини призначені для знищення 

бур’янів;    альгіциди - для знищення водоростей  та іншої водяної рослинності;   інсектициди - для 

знищення комах;  фунгіциди - для боротьби з хворобами рослин;      акарициди - для знищення 

кліщів;     зооциди, родентициди - для знищення мишей, пацюків та інших гризунів;      овіциди - для 

знищення яєць комах;   ларвіциди -  для знищення личинок комах і кліщів;    нематоциди - для 

знищення нематод;      репеленти - для відлякування комах;       атрактанти - для принаджування 

комах;     дефоліанти та десиканти - викликають опадання листя у рослин та мають висушуючий 

ефект;     регулятори росту - засоби для стимуляції або пригнічення росту.  

  Нітрати, нітрити та нітрозаміни в продуктах харчування  
Нітрати — це солі азотної кислоти; найбільш поширеними є нітрат натрію (NaNO3), нітрат 

калію (KNO3), нітрат кальцію (CaNO3) та нітрат амонію (NH4NO3). Нітратний та амонійний азот є 

основним джерелом азотного харчування рослин. Надходження їх у рослину розглядається як 

необхідний процес азотного метаболізму.  Нітрати дуже поширені у природі, тому щоденне 

вживання людиною нітратів з продуктами харчування неминуче.  Небезпечним є надходження в 

організм надмірної кількості нітратів.  

Хімізм та механізм токсичної дії нітратів полягає у кисневому голодуванні, що розвивається 

внаслідок порушення транспортування кисню кров’ю, а також у пригніченні ферментативних 

систем, які беруть участь у процесах тканинного дихання. Нітрити — це солі азотистої кислоти, що 

утворюються з нітратів. 

Забруднення харчових продуктів важкими і рідкісними металами. Метали поділяються 

на:Ессенціальні:  хром ,марганець, цинк, кобальт, мідь, залізо, молібден, селен , ванадій, 

нікель та ін. Не ессенціальні: кадмій, свинець, ртуть, миш'як, берилій, титан, алюміній, барій, 

телур, олово, сурма та ін.       

Виникнення токсичних ефектів спостерігається при недостатньому або надмірному 

надходженні в організм ессенціальних металів. Наприклад, 

хром, миш'як, кадмій, берилій, нікель мають 

канцерогенний, ембріотоксичний та тератогенний ефект. 

При значному надходженні неессенціальних металів в 

організм людини спостерігається хронічна інтоксикація, 

яка має своєрідний для кожного металу характер і 

патогенез. 

 
 - Широкодоступна, постійна та оперативна 

інформація про дійсний хімічний склад, придатність та 

безпечність усіх харчових продуктів.  

- Оптимізація та контроль за використанням азотних добрив, які є причиною нагромадження у 

сільськогосподарських продуктах і кормах нітратів, нітритів та нітрозамінів.  

- Обмеження, а в окремих випадках і заборона, на використання засобів захисту рослин, 

деяких добрив, які призводять до забруднення сільськогосподарських продуктів шкідливими 

речовинами.  

- Запобігання випадкам аварійних викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище.  

- Наукове обгрунтування та беззастережне дотримання державних стандартів, що 

регламентують вміст, чи недопустимість вмісту шкідливих речовин у продуктах харчування.  

- Створення спеціальних державних санітарно-контрольних лабораторій для визначення 

екологічної чистоти харчових продуктів.  



- Підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі екології та екологічного захисту продуктів 

харчування.  

- Проведення наукових досліджень та створення державних програм, спрямованих на 

поліпшення загальної екологічної ситуації в Україні.  

2.Фактори впливу на розвиток ринку товарів народного споживання та охорону навколишнього 

природного середовища. 

Забруднення продуктів харчування зумовлюють харчові отруєння, які поділяють на 

бактеріальні, небактеріальні і мікотоксикози. Бактеріальні отруєння — це токсикоінфекції, тобто 

отруєння, спричинені мікроорганізмами групи сальмонел. Ці захворювання виникають у результаті 

споживання заражених мікробами м'ясних, молочних, рибних та рослинних продуктів, качиних і 

гусячих яєць тощо. До бактеріальних належать отруєння, спричинені стафілококами. Ці 

захворювання пов'язані з уживанням недоброякісних продуктів (молока, сиру, консервів, 

кондитерських виробів, морозива тощо). 

Численні отруєння небактеріальної природи пов'язані з потраплянням у харчові продукти 

хімічних отруйних речовин та радіонуклідів. Наприклад, пестициди потрапляють із 

сільськогосподарськими продуктами (зерном, овочами та фруктами), деякі важкі метали (свинець, 

цинк, мідь, нікель та ін.) можуть переходити в їжу з посуду, пакувальної тари тощо. Отруїтися можна 

також вживанням отруйних рослин  та м'яса деяких тварин. 

Забруднювальні речовини можуть надходити в харчові продукти та напої як із сировиною, з 

якої виготовляють їх, так і з різними харчовими добавками, що їх застосовують у харчових 

технологіях. Сторонні шкідливі речовини, не властиві натуральним продуктам, можуть спричиню-

вати небажану зміну їх властивостей у результаті технологічної обробки (нагрівання, сушіння, 

опромінювання тощо) та зберігання. Вони можуть потрапляти в харчові продукти із засобами 

консервування, антибіотиками, ферментними препаратами тощо. 

Вода, яку використовують у технологічних процесах приготування харчових продуктів і 

напоїв, має відповідати вимогам державного галузевого стандарту на питну воду (див. розд. 7). 

Згідно з цим нормативом,захворювання травного каналу і гельмінтози. Пестициди й мінеральні 

добрива є причиною багатьох отруєнь. Потрапляючи в питну воду і продукти харчування, вони 

порушують діяльність центральної нервової, серцево-судинної та інших систем, викликають ріст 

злоякісних пухлин і скорочують тривалість життя. 

Викиди й відходи промислових підприємств забруднюють грунти сіркою, залізом, свинцем, 

цинком, ртуттю, міддю, магнієм та багатьма іншими інгредієнтами і стають причиною отруєння 

через рослинні й тваринні продукти харчування та питну воду. Особливо небезпечним є забруднення 

ґрунтів радіонуклідами. Вплив цих забруднень на організм людини виявляється впродовж багатьох 

поколінь. Тривала дія радіації призводить до розвитку променевої хвороби, локальних уражень 

шкіри, кришталика ока, кісткового мозку, пневмосклерозу тощо. Малі дози опромінення мають 

віддалені наслідки. У промислово розвинених країнах кожна 4—6-та людина захворює на рак, а у 

6—10 % новонароджених спостерігаються генетичні порушення. 

Трагічні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції становлять загрозу 

генетичному здоров'ю нації. Радіоактивним забрудненням уражено понад 600 населених пунктів. 

Радіоактивні продукти розпаду створили високий радіаційний фон, що сприяє зовнішньому 

опроміненню людей. Радіоактивний йод нагромаджується у щитоподібній залозі, а потім з її 

гормонами поширюється в організмі, відщеплюється в печінці й частково виводиться через нирки. 

Радіоактивний цезій відкладається переважно в м'язах, проникає в клітини і опромінює організм. 

Плутоній трансформується в америцій і поглинається організмом, спричинюючи тяжкі захворю-

вання. Серед населення збільшується кількість шлунково-кишкових захворювань, серед дітей і 

вагітних жінок почастішали випадки анемії. 

В організм людини з їжею надходить до 50—80 % сторонніх хімічних речовин. Так, з їжею 

надходить до 95 % пестицидів, тоді як з водою — 4,7 і з атмосферним повітрям — 0,3 %. Нітрати й 

нітрити в кількості до 70 % найчастіше потрапляють з овочами, решта -— з водою, м'ясними продук-

тами та іншими шляхами. Радіонукліди в основному (до 94 %) надходять з харчовими продуктами, 

до 5 % — з водою і 1 % — з повітрям. 

Забруднення потрапляють у харчові продукти з навколишнього природного середовища під 

час вирощування сільськогосподарської продукції, в результаті використання недосконалої 

технології виробництва харчових продуктів з некондиційної сировини. У разі використання неапро- 



бованих добрив, нераціональних доз їх внесення чи зрошування угідь забрудненими стічними 

водами хімічні речовини в підвищеній кількості потрапляють у продукцію рослинництва й 

тваринництва, а з неї — в харчові продукти. Продукція птахівництва й тваринництва забруднюється 

не  апробованими кормами та різними кормовими добавками (консервантами, стимуляторами росту, 

лікувальними й профілактичними засобами тощо). Надходження полютантів може відбуватися з 

харчових добавок — консервантів, ароматизаторів, барвників, антиоксидантів та ін. шкідливі 

домішки можуть також потрапляти в продукти з упаковки та утворюватись у результаті перебігу 

небажаних біохімічних і фізико-хімічних процесів під час транспортування й зберігання харчової 

продукції. До них належать токсиканти, що потрапили в харчові продукти з обладнання, посуду й 

тари при використанні неапробованих або недозволених пластмас та інших полімерних матеріалів. 

Забруднення, що надходять із навколишнього середовища, характеризуються різною 

структурою і властивостями та здатні до біокумуляції. До них належать канцерогенні багатоядерні 

ароматичні вуглеводні, бензопірен, антрацен та ін. 

Багато шкідливих сполук утворюється під час зберігання сировини та в процесі її 

технологічної переробки. У процесі виробництва харчових продуктів використовують різні 

барвники, консерванти та смакові добавки, що не завжди корисні для людини. Сполучаючись із 

забрудненнями харчових продуктів, вони підвищують ризик для здоров'я споживача. Нітрити 

харчових добавок при взаємодії з вторинними амінами за певних умов можуть утворювати 

нітрозаміни.  Нітрозування може відбуватися під час смаження м'яса нітритного посолу, а також у 

копчених ковбасах і рибі, сирі, молоці, пиві, грибах тощо. 

Особливо шкідливі сполуки (переважно канцерогенні) можуть утворюватися внаслідок 

порушення технології термічної обробки. З метою запобігання утворенню шкідливих речовин та 

зменшення їх кількості в харчових продуктах слід чітко виконувати агротехнічні заходи і вимоги 

технологічних регламентів, що сприятиме вирощуванню якісної сировини та виготовленню з неї 

доброякісних харчових продуктів. Слід уникати утворення нових шкідливих речовин у процесі 

технологічної й кулінарної обробки та зберігання, не допускати зміни харчової цінності, смаку, 

аромату та інших органолептичних властивостей харчових продуктів внаслідок дії сторонніх 

речовин. 

3.Система забезпечення якості продовольчих товарів 

          https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2809-15/stru#Stru   Держава забезпечує безпечність та якість 

харчових продуктів з метою захисту життя і здоров'я населення від шкідливих факторів, які можуть 

бути присутніми у харчових продуктах, шляхом: 

 встановлення обов'язкових параметрів безпечності для харчових продуктів; 

 встановлення мінімальних специфікацій якості харчових продуктів у технічних регламентах; 

 встановлення санітарних заходів і ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об'єктів) та 

осіб, які зайняті у процесі виробництва, продажу (постачання), зберігання (експонування) 

харчових продуктів; 

 забезпечення безпечності нових харчових продуктів для споживання людьми до початку їх обігу 

в Україні; 

 встановлення стандартів для харчових продуктів з метою їх ідентифікації; 

 забезпечення наявності у харчових продуктах для спеціального дієтичного споживання, 

функціональних харчових продуктах і дієтичних добавках заявлених особливих характеристик та 

їх безпечності для споживання людьми, зокрема особами, які мають особливі дієтичні потреби; 

 інформування та підвищення обізнаності виробників, продавців (постачальників) і споживачів 

стосовно безпечності харчових продуктів та належної виробничої практики; 

 встановлення вимог щодо знань та умінь відповідального персоналу виробників, продавців 

(постачальників); 

 встановлення вимог щодо стану здоров'я відповідального персоналу виробників, продавців 

(постачальників); 

 участі у роботі відповідних міжнародних організацій, які встановлюють санітарні заходи та 

стандарти харчових продуктів на регіональному і світовому рівнях; 

 здійснення державного контролю на потужностях (об'єктах), де виробляються та переробляються 

продукти, що становлять значний ризик для здоров'я і життя людей; 

 здійснення державного нагляду з метою перевірки виконання виробниками та продавцями 

(постачальниками) об'єктів санітарних заходів вимог цього Закону; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2809-15/stru#Stru


 виявлення порушень цього Закону та здійснення необхідних заходів щодо притягнення до 

відповідальності осіб, які не виконують положення цього Закону 

     До системи державних органів, які в межах їх компетенції забезпечують розробку, затвердження 

та впровадження санітарних заходів, а також державний контроль та нагляд за їх виконанням 

входять: 

 Кабінет Міністрів України; 

 центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я;  

 Державна санітарно-епідеміологічна служба України (далі - Санітарна служба);  

 Державна служба ветеринарної медицини України (далі - Ветеринарна служба); 

 центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики;  

 центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики. 

         Ко́декс Алімента́ріус (Codex Alimentarius) — збірник міжнародно схвалених і поданих в 

однаковому вигляді стандартів на харчові продукти, розроблених під керівництвом FAO/WHO, 

спрямованих на захист здоров'я споживачів і гарантування чесної практики в торгівлі ними. 

Підготовлений та виданий Комісією Кодексу Аліментаріус. 

         Комісія Кодексу Аліментаріус (англ. Codex Alimentarius Commission) була створена 

в 1963 р. Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO) і Всесвітньою 

організацією охорони здоров'я (WHO) як їхній допоміжний орган для впровадження спільної 

FAO/WHO програми стандартів на продукти харчування. 

4.Важливі екологічні аспекти функціонування закладів ресторанного господарства і торгівл 

 Раціональне розміщення приміщень, їх склад і зручність взаємозв'язку між ними, 

влаштування водопроводу, каналізації, вентиляції, організацію робочих місць краще за все 

вирішувати на стадії проектування і будівництва об'єкта. 

Проекти закладів ресторанного господарства і торгівлі мають гарантувати безпеку закладу з 

позицій екології для зовнішнього середовища, передбачати очисні споруди, переробку відходів, 

збереження харчової та біологічної цінності продуктів у процесі їх зберігання та реалізації тощо. 

На екологічні властивості товарів впливає надійність транспортування і пакування, що 

повинні захищати товари від потрапляння їх у навколишнє середовище. 

Транспортуються товари транспортом, спеціально призначеним для кожного виду товарів.  

Планувальні рішення підприємств ресторанного господарства закладають основи створення 

санітарно-гігієнічних умов праці і профілактики харчових отруєнь. 

План та конструктивні рішення приміщень підприємств ресторанного господарства мають 

передбачати 

 послідовність та поточність технологічного процесу; 

 відсутність зустрічних потоків сировини, напівфабрикатів, використаного та чистого 

посуду, руху відвідувачів та персоналу 

Харчові відходи, які накопичуються на підприємствах ресторанного господарства, створюють 

епідеміологічну небезпеку поширення низки інфекційних захворювань. 

 Основа профілактики харчових отруєнь це своєчасне і якісне прибирання територій і 

приміщень, збирання і вивезення харчових відходів тощо. 
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