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Наприкінці хотілося б підкреслити, що цінності, представляю-
чи собою соціально значущі орієнтири діяльності суб’єктів соціа-
льних відносин, виступають рушійною силою забезпечення дієво-
го правозастосування та каталізатором правової поведінки. Під-
вищення уваги до аксіологічних засад діяльності працівників по-
ліції сприятиме зниженню рівня конфронтації між правовими та 
особистими цінностями, дають можливість стримувати прояви 
нігілізму та професійної деформації. 
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Масштаби фальсифікації ринку харчових продуктів суттєві. Під-
роблені товари заподіюють суттєві збитки як споживачам, які витра-
чають кошти і можуть завдати шкоди здоров’ю, так і виробникам, 
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оскільки псується їх репутація. За експертними оцінками 10 % усіх 
продуктів харчування, які реалізуються з комерційною метою, є 
підробкою [1]. Причин такому явищу декілька: використання ви-
робниками низькоякісної сировини, нехтування санітарними но-
рмами її зберігання та обробки, використання застарілого техніч-
ного обладнання, залучення до роботи некваліфікованих праців-
ників, попит споживачів на дешеві товари, зниження контролюю-
чої функції державних органів у боротьбі з фальсифікаторами, від-
сутність правового захисту базових параметрів ідентифікації то-
варів, котрі дозволяють виявити підробки та наявні дефекти [2].  

Більшість кондитерських виробів характеризується обмеже-
ною біологічною цінністю. Найбільш досконалими серед них є 
фруктово-ягідні вироби, оскільки виробляються із натуральних 
фруктів і ягід та зберігають корисні для організму людини влас-
тивості, виступаючи як джерело вуглеводів, органічних кислот, 
мінеральних солей і вітамінів [3, с. 211].  

В країнах Європи та США поняття якості сприймається спожи-
вачами як рівнозначне поняттю безпечності, що призвело до 
створення системи НАССР, суть якої полягає у виявленні усіх кри-
тичних точок і чинників, які б могли вплинути на безпечність кін-
цевого продукту, їх усуненні та постійному контролюванні [4]. Ак-
тивний розвиток ринку джемів формує головне завдання іденти-
фікації – визначення та підтвердження достовірності конкретного 
виду і назви продукту, а також відповідність його складу норма-
тивній документації. Як засоби ідентифікації продуктів викорис-
товують нормативні, технічні та товаросупровідні документи, а 
також маркування [5, с. 148]. Головними показниками, які засто-
совуються як критерії під час ідентифікації товарів, є органолеп-
тичні та фізико-хімічні. Показники безпеки непридатні для іден-
тифікації харчових продуктів, оскільки на них впливають зовнішні 
чинники та життєдіяльність мікроорганізмів [6, с. 103], проте їх 
присутність є обов’язковою в контексті системи НАССР.  

При ідентифікації для виявлення справжності доцільно вико-
ристовувати комплекс методів – аналітичних, експертних, екс-
прес-методів і фізико-хімічних. Ідентифікація проводиться за кла-
сичною схемою, яка включає роздільне й порівняльне досліджен-
ня. При роздільному дослідженні встановлюються властивості 
двох порівнювальних об’єктів, а при порівнювальному – прово-
дять порівняння показників ідентифікованого і порівнювального 
об’єкта, з’ясовуючи, які показники співпадають, а які відрізняються. 

В Україні фальсифікованим вважається джем, в складі якого 
містяться недозволені харчові добавки [7, с. 157].  
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Для ідентифікації джемів як критерії застосовується марку-
вання та органолептичні показники: зовнішній вигляд, консисте-
нція, колір, смак і запах. Маркування відповідно до законодавства 
України повинне виконуватись українською мовою, для імпортних 
товарів – додатково іншими мовами. За органолептикою джем по-
винен мати однорідну желеподібну консистенцію; масу, що ма-
жеться, але не розтікається; смак та запах, властиві сировині, при-
ємні, солодкі або кислувато-солодкі; колір однорідний, властивий 
кольору плодів після уварювання. 

Таким чином, маркування і органолептичні показники є най-
більш доступними, простими, але не можуть бути єдиними крите-
ріями ідентифікації і мають доповнюватись фізико-хімічними по-
казниками, які характеризуються більшим ступенем вірогідності 
та об’єктивності.  
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