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Розглянуто один із найефективніших методів забезпечення безпеки харчової продукції 
у світі – систему НАССР (Hazard Analysis Control Critical Points – аналіз небезпек і 
критичні точки контролю). Визначено основні переваги від запровадження зазначеної 
системи та можливості її використання на рибовирощувальних та рибопереробних 
підприємствах нашої країни.  
Ключові слова: рибне господарство, продукція рибництва, безпечність, рибне 

підприємство, HACCP. 

 
Рассмотрен один из наиболее эффективных методов обеспечения безопасности пищевой 
продукции в мире – систему НАССР (Hazard Analysis Control Critical Points – анализ 
опасностей и критические точки контроля). Указаны основные преимущества от 
внедрения указанной системы и возможности её использования в рыбном хозяйстве и 
рыбоперерабатывающих предприятиях нашей страны.  
Ключевые слова: рыбное хозяйство, продукция рыбоводства, безопасность, рыбное 

предприятие, HACCP. 

 
One of the most effective methods of food safety in the world – the HACCP system (Hazard 
Analysis Control Critical Points – hazard analysis and critical control points) is considered. 
The main advantages from the introduction of this system and the possibility of its use in fish 
farming and fish processing enterprises of our country are indicated. 
Keywords: fisheries, fish farming products, safety, fishing enterprise, HACCP. 

 
Впровадження системи НАССР (Hazard Analysis Control Critical Points – аналіз 

небезпек і критичні точки контролю) на підприємствах рибної галузі має цілий ряд переваг 

як для виробників та споживачів, так і для України в цілому. Насамперед, це випуск більш 

безпечної, порівняно з аналогами, харчової продукції, що знижує діловий ризик, підвищує 

задоволеність споживача, сприяє поліпшенню якості життя. 

У 60-ті роки 20-го століття у США розпочалась розробка концепції НАССР. Від 

початку метою програми було покращення якості та попередження утворення токсинів у 

харчовій продукції, яку споживали астронавти у космосі. Сьогодні система НАССР 

попереджає загрозу появи небезпечних чинників в процесі виробництва шляхом 

визначення критичних точок технологічного процесу, тобто виділяються потенційно 

небезпечні чинники та способи запобігання їх виникненню.  
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Величезну роль у формуванні задач та підтримці системи НАССР як засобу 

забезпечення виробництва безпечних харчових продуктів на міжнародному ринку відіграла 

Комісія Codex Alimentarius. Загальні визначення НАССР та процедури використання 

Кодексу було прийнято у 1991 році. У країнах Європейського Союзу сфера застосування 

НАССР регламентується Директивою 93/43/ЄЕС «Про гігієну харчових продуктів» [1; 2]. 

ISO 22000:2005 «Food safety management systems – Requirements for any organization in the 

food chain» (Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких 

організацій харчового ланцюга) – це Міжнародний стандарт, гармонізований до стандартів 

менеджменту якості, екологічного менеджменту і пристосований до сертифікації та 

встановлює вимоги до систем HACCP [2]. 

Мета досліджень – здійснити аналіз перспективи впровадження системи НАССР на 

підприємствах рибної галузі. 

Постановка завдання – проаналізувати основні положення системи НАССР та 

можливість її впровадження на підприємствах рибної галузі. 

НАССР – система, що дозволяє передбачити оцінити ризики і запобігти випуску 

небезпечної харчової продукції, тим самим, забезпечити споживачам гарантії безпеки 

продукції. Система НАССР є науково обґрунтованою системою, яка дозволяє гарантувати 

виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю небезпечних факторів: 

біологічного, хімічного і фізичного походження, починаючи від сировини до обігу та 

споживання готової продукції [3]. Так, на сьогодні застосування принципів НАССР є 

обов’язковою вимогою законодавства країн-членів ЄС, США, Канади, Японії та багатьох 

інших.  

В Україні для адаптації системи НАССР державний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації Державного комітету України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики та Держспоживстандартом України 

розробив та затвердив національний стандарт ДСТУ 4161–2003 «Системи управління 

безпечністю харчових продуктів. Вимоги», що включив загальні принципи 

функціонування системи, а також вимоги Регламенту Європейського Парламенту і Ради № 

852/2004 «Про гігієну харчових продуктів» [1]. Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що здійснює контроль та нагляд за 

якістю та безпекою продовольчої сировини та харчових продуктів, повинна виконувати 

вимоги нової Європейської регламентації щодо харчових продуктів, Комісії Codex 

Alimentarius, ФАО/ВООЗ, основних положень торгових Угод SPS і ТВТ, та організовувати 

свою роботу на основі оцінки ризиків із санітарної безпеки харчових продуктів [4]. 

Запровадження системи НАССР є перспективним для нашої країни, адже це створить 

реальну можливість для організації та підтримання ефективної і дієвої системи безпеки 

харчових продуктів та дозволить вийти вітчизняним підприємствам на міжнародний ринок.  

Особливо гостро постає необхідність впровадження системи НАССР на 

підприємствах з виробництва риби та рибопродуктів, оскільки це продукція, що швидко 

псується та потребує особливих умов виробництва, реалізації та зберігання.  

Переваги від запровадження системи НАССР на потужності з переробки риби: 

1.  Моніторинг продукції здійснюється у режимі реального часу, адже моніторинг 

критичних точок контролю є значно економічно вигідним методом забезпечення якості 

продукції ніж традиційні інспекції та випробування готового продукту. 

2. Підприємства-виробники застосовують необхідні попереджувальні заходи та 

уважно слідкують за гігієною під час виготовлення харчових продуктів.  
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3. Впевненість споживачів у тому, що харчові продукти виготовлено відповідно до 

вимог гігієни та безпеки. 

4. Зменшення кількості перевірок з боку партнерів-споживачів та державних 

наглядових органів контролю безпечності продуктів харчування, відповідно, зниження 

фінансових витрат, економія часу. 

5. Зниження витрат, пов’язаних з відкликанням продукції, збільшення прибутків. 

6. Підвищується ефективність системи управління безпечністю продуктів харчування 

за рахунок оптимального розподілення ресурсів в найбільш критичній для безпечності 

продуктів області. 

Щодо переваги для міжнародного ринку, то впровадження системи НАССР 

однозначно сприяє міжнародній торгівлі, адже підтримується всесвітня система безпеки 

продуктів харчування (Total Food Safety Management System), гармонізуються міжнародні 

та національні вимоги харчової безпеки, правила санітарії та фітосанітарії. 

Для впровадження системи НАССР на виробництві необхідний координатор 

системи НАССР, який відповідатиме за розробку та підтримку системи в подальшому 

згідно з вимогами стандартів, що унормовують НАССР, та організацію роботи групи 

безпечності (групи НАССР). 

Звичайно це вимагає значних ресурсів, необхідних для реалізації політики щодо 

безпечності рибних продуктів, проте запровадження системи НАССР на рибопереробних 

та  рибовирощувальних підприємствах дасть змогу забезпечити виготовлення якісної і 

безпечної продукції, мінімізувати ризики виробництва та вийти на міжнародний ринок.  
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