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Окрім	 перерахованих	 грошових	 знаків	 випускались	 «марки-
гроші»	 номіналами	 1,	 2	 та	 3	 копійки,	 які	 повторювали	 випуск		
1915	року	але	без	орла	на	зворотній	стороні.	

Ще	 одним	 неординарним	 кроком	 по	 поповненню	 грошової	
маси	 в	 умовах	 інфляції	 слало	 допущення	 у	 вересні	 1917	 року	
Тимчасовим	урядом	в	грошовий	обіг	в	якості	законного	платіжного	
засобу	(з	деякими	обмеженнями)	ряд	цінних	паперів:	

5	%	короткотермінових	зобов’язань	державно	казначейства;	
4	%	білети	державного	казначейства;	
Облігації	«Займа	Свободи»;	
Облігації	воєнного	займу;	
Купони	деяких	цінних	паперів.	
Чим	 було	 закладені	 правові	 засади	 обертання	 значної	 маси	

грошових	сурогатів	і	на	наступні	роки,	але	вже	іншими	владами.	
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ЗАХИСТ ПРАВ ГРОМАДЯН НА БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ 
ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ  

ЯК ПРАВООХОРОННА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ 

Відповідно	до	ст.	3	Конституції	України	права	і	свободи	людини	
та	їх	гарантії	визначають	зміст	і	спрямованість	діяльності	держави.	
Утвердження	 і	 забезпечення	 прав	 і	 свобод	 людини	 є	 головним	
обов’язком	 держави.	 І,	 як	 зазначається	 в	 Енциклопедичному	
довіднику	 майбутнього	 адвоката	 за	 редакцією	 С.	Ф.	Сафулька,	
«права	 людини	 представляють	 собою	 певні	 можливості	 людини,	
необхідні	 для	 її	 існування	 та	 розвитку	 в	 конкретно-історичних	
умовах,	які	об’єктивно	визначаються	досягнутим	людством	рівнем	
розвитку	і	мають	бути	рівними	для	усіх	людей».	

Захист	 прав	 громадян	 на	 безпечність	 та	 якість	 продуктів	 в	
Україні	 є	 забезпеченням	 одного	 із	 базових	 прав,	 оскільки	 в	 його	
основі	 розуміється	 поєднання	 права	 людини	 як	 соціально-
історичної	 категорії	 з	 правом	 людини	 на	 забезпечення	
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фізіологічних	 потреб	 споживання	 якісних	 харчових	 продуктів	 як	
власне	 сенсу	 її	 особистого	 існування.	 При	 цьому,	 як	 відомо,	 якість	
харчових	 продуктів	 залежить,	 як	 за	 ДСТУ	 ISO	 9001:2009,	 від	
«факторів	 сфери	 виробництва	 і	 умов	 вирощування	 рослинної	
продукції,	 якості	 сировини,	 напівфабрикатів,	 технології	 їхнього	
оброблення,	 обладнання;	 факторів	 сфери	 розподілу	 –	 якості	
зберігання,	 транспортування,	 реалізації;	 факторів	 сфери	
споживання	 –	 якості	 короткочасного	 зберігання,	 споживання	 і	
засвоєння». Тому,	 як	 вбачається,	 на	 якість	 і	 безпечність	 харчових	
продуктів	 для	 споживача	 впливають	 два	 основних	 фактори	 –	
обумовлююче	якість	і	безпечність	харчових	продуктів	нормативно-
правове	забезпечення	та	беззаперечне	дотримання	його	положень	
на	будь-якому	з	виробничих	технологічних	етапів.	

Разом	із	тим,	ще	наприкінці	2011	року	С.	Белінська,	Н.	Орлова,	
Ю.	 Мотузка	 зазначали,	 що	 «основні	 недоліки	 вітчизняної	 системи	
державного	 контролю	 безпечності	 харчових	 продуктів	 зумовлені	
низкою	 чинників,	 серед	 яких:	 дублювання	 функцій	 органів	
контролю,	 відсутність	 чіткої	 організаційної	 структури	 на	
національному	 рівні,	 повільне	 впровадження	 ризик-орієнтованої	
системи	 управління	 безпечністю». І це	 при	 тому,	 що	 щорічно	 в	
Україні	реєструється	майже	1,5	тис.	випадків	харчових	отруєнь.	

Сьогодні,	 згідно	 з	 постановою	 Кабінету	 Міністрів	 України	 від	
02.09.2015	№	667,	основними	суб’єктами	забезпечення	безпечності	
харчових	 продуктів	 та	 захисту	 споживачів	 є	 Державна	 служба	
України	 з	 питань	 безпечності	 харчових	 продуктів	 та	 захисту	
споживачів	 (Держпродспоживслужба)	 як	 центральний	 орган	
виконавчої	 влади,	 Кабінет	 Міністрів	 України	 та	 Міністерство	
аграрної	 політики	 та	 продовольства	 –	 які	 в	 сукупності	 реалізують	
«державну	 політику	 у	 галузі	 ветеринарної	 медицини,	 сферах	
безпечності	 та	 окремих	 показників	 якості	 харчових	 продуктів,	
карантину	 та	 захисту	 рослин,	 ідентифікації	 та	 реєстрації	 тварин,	
санітарного	 законодавства,	 попередження	 та	 зменшення	 вживання	
тютюнових	виробів	та	 їх	шкідливого	впливу	на	здоров’я	населення,	
метрологічного	 нагляду,	 ринкового	 нагляду	 в	 межах	 сфери	 своєї	
відповідальності,	 насінництва	 та	 розсадництва	 (в	 частині	
сертифікації	 насіння	 і	 садивного	 матеріалу),	 реєстрації	 та	 обліку	
машин	 в	 агропромисловому	 комплексі,	 державного	 нагляду	
(контролю)	 у	 сфері	 агропромислового	 комплексу,	 державного	
нагляду	 (контролю)	 у	 сферах	 охорони	 прав	 на	 сорти	 рослин,	
насінництва	та	розсадництва,	державного	контролю	за	додержанням	
законодавства	про	захист	прав	споживачів	і	рекламу	в	цій	сфері,	за	
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якістю	 зерна	 та	 продуктів	 його	 переробки,	 державного	 нагляду	
(контролю)	за	додержанням	заходів	біологічної	і	генетичної	безпеки	
щодо	сільськогосподарських	рослин	під	час	створення,	дослідження	
та	практичного	використання	генетично	модифікованого	організму	
у	відкритих	системах	на	підприємствах,	в	установах	та	організаціях	
агропромислового	 комплексу	 незалежно	 від	 їх	 підпорядкування	 і	
форми	 власності,	 здійснення	 радіаційного	 контролю	 за	 рівнем	
радіоактивного	 забруднення	 сільськогосподарської	 продукції	 і	
продуктів	харчування».		

В	 означеній	 Постанові	 Кабінету	 Міністрів	України,	 на	 жаль,	 не	
знайшлось	 місця	 для	 Міністерства	 охорони	 здоров’я	 України,	 в	
складі	 якого	 існує	 Державна	 санітарно-епідеміологічна	 служба	
України	та	веб-сайт	якої,	як	і	сторінка	«небезпечні	фактори	(реєстр)	
Міністерства	стабільно	не	працюють,	та	для	інших	відомств	тощо.	До	
речі,	ми	не	знайшли	за	2017	рік	й	вагомих	наказів	Мінагрополітики,	
що	 безпосередньо	 стосувались	 би	 питань	 безпечності	 харчових	
продуктів	 –	 переважно	 тільки	 про	 затвердження	 редакцій	 статутів	
ряду	продуктових	підприємств	та	конкурсний	відбір	їх	директорів.	

Тому	 питання	 –	 як	 реально	 забезпечується	 право	 громадян	 на	
безпечність	 та	 якість	 продуктів	 в	 Україні	 –	 залишається	 відкритим,	
оскільки	певна	інформація	з	цього	напрямку	продовжує	залишатись	
конфіденціальною.	 Слід	 зазначити,	 що	 станом	 на	 сьогодні	 в	 базі	
Верховної	 Ради	 України	 «Законодавство	 України»	 за	 ключовими	
словами	 «безпечність	 та	 якість	 продуктів»	 зареєстровано	 лише	 8	
документів.	 Разом	 із	 тим,	 закон	 України	 «Про	 основні	 принципи	 та	
вимоги	до	безпечності	та	якості	харчових	продуктів» від	23.12.1997	
№	771/97-ВР	надає	базові	визначення,	що	мають	прямо	стосуються	
кожної	 людини	 в	 Україні	 –	 безпечний	 харчовий	 продукт	 –	 це	
харчовий	продукт,	який	не	справляє	шкідливого	впливу	на	здоров’я	
людини	 та	 є	 придатним	 для	 споживання,	 вода	 питна	 –	 харчовий	
продукт,	придатний	для	споживання	людиною	та	ін.	

Крім	 того,	 до	 суб’єктів	 забезпечення	 безпечності	 харчових	
продуктів	 та	 захисту	 споживачів	 в	 Україні	 також	 відносяться:	
Міністерство	економічного	розвитку	і	торгівлі	України,	Міністерство	
екології	та	природних	ресурсів	України;	а	також	комітети	та	служби	–	
Державна	 санітарно-епідеміологічна	 служба,	 Державна	 екологічна	
інспекція	та	ін.	

Сьогодні	 права	 споживача	 на	 безпечний	 харчовий	 продукт	
захищені	 в	 достатньо	 широкому	 спектрі	 як	 вітчизняним,	 так	 і	
міжнародним	зарубіжним	законодавством,	ратифікованим	Україною.	
Це,	 зокрема,	 Стандарт	 ДСТУ	 ISO	 9001:2009	 «Системи	 управління	
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якістю.	Вимоги»;	закон	України	«Про	безпечність	та	якість	харчових	
продуктів»	 від	 06.09.2005;	 Римська	 декларація	 про	 всесвітню	
продовольчу	безпеку	і	План	дій	Всесвітньої	зустрічі	на	вищому	рівні	
з	 проблем	 продовольства;	 Регламент	 (ЄС)	 Європейського	
Парламенту	і	Ради	«Про	встановлення	загальних	принципів	і	вимог	
законодавства	 про	 харчові	 продукти,	 створення	 Європейського	
органу	 з	 безпеки	 харчових	 продуктів	 і	 встановлення	 процедур	 у	
питаннях,	 пов’язаних	 із	 безпекою	 харчових	 продуктів»	 від	
28.01.2002	 №	 178/2002;	 Регламент	 №	 852/2004/ЄС	 від	 29.04.2004	
«Про	 гігієну	 харчових	 продуктів»	 тощо.	 Таким	 чином,	 підтримка	
Україною	в	напряму	захисту	прав	громадян	на	безпечність	та	якість	
продуктів	міжнародних	документів,	зокрема,	Регламентів	країн	ЄС,	
є	свідоцтвом	її	прагнення	до	скорішої	євроінтеграції	і	в	повній	мірі	
забезпечується,	 крім	 правоохоронної,	 й	 усіма	 іншими	 правовими	
формами	 здійснення	 функцій	 держави	 –	 правотворчою,	
правозастосовною,	установчою,	контрольно-наглядовою.	
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ПРАВООХОРОННА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
(квітень–грудень 1918 р.) 

В	 період	 розбудови	 незалежної,	 демократичної	 України,	 коли	
відбувається	 реформування	 правоохоронних	 органів.	 Особливо	
важливим	є	врахування	накопиченого	досвіду	попередніх	структур,	
що	 здійснювали	 ці	 функції	 до	 здобуття	 Україною	 незалежності.	
Правоохоронна	 система	Української	Держави	 вважається	 однією	 із	
найефективніших	систем	доби	визвольних	змагань	1917–1921	рр.		

Найдієздатнішим	 державним	 органом	 періоду	 гетьманату	
П.	Скоропадського	 стала	 Державна	 варта	 –	 озброєні	 підрозділи,	 на	
які	 було	 покладено	 виконання	 функцій	 дореволюційних	 поліції	 та	
жандармерії.	 18	 травня	 1918	 року	 Рада	 Міністрів	 ухвалила	
постанову,	 якою	 скасувала	 «Тимчасове	 положення	 про	 міліцію» 
видане	 Тимчасовим	 урядом	 і	 рішення	 УЦР	 стосовно	 організації	
міліцейських	 формувань.	 Органи	 міської	 і	 повітової	 міліції	


