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Лаврів І., Федів Р. Сертифікація сільськогосподарської продукції у Львівській області: організаційні 
аспекти та основні проблеми 
Основну увагу акцентовано на стані сертифікації продукції сільськогосподарських виробників при її експорті. 
Проаналізовано організаційні та нормативно-правові аспекти сертифікації сільськогосподарської продукції у 
Львівській області. Здійснено аналіз досвіду провідних сільськогосподарських підприємств, які сертифікують 
продукцію відповідно до міжнародних стандартів якості, зважаючи на інтеграційні процеси, які закладені в 
зовнішньоекономічній стратегії України. Визначено основні проблеми сільськогосподарських товаровиробників, з 
якими вони зіштовхуються у разі потреби в сертифікації продукції. Подано та проаналізовано основну нормативно-
правову базу сертифікації сільськогосподарської продукції, визначено стан гармонізації українського зако-
нодавства у сфері сертифікації й стандартизації з європейським. Визначено основні акредитовані органи з оцінки 
відповідності в Україні та у Львівській області зокрема, здійснено аналіз їхніх функцій, прав та основних напрямів  
діяльності. За результатами дослідження розроблено пропозиції, які стосуються раціоналізації функцій 
акредитованих органів зі сертифікації сільськогосподарської продукції, визначено основні проблеми, з якими 
зіштовхуються експортери при формуванні експортних груп сільськогосподарської продукції, запропоновано 
способи їхнього усунення. Визначено, що для популяризації виробництва сільськогосподарської продукції згідно зі 
стандартами якості необхідне широке інформування аграрних товаровиробників про стандарти, технічні 
регламенти та процедури оцінки відповідності. 
Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарська продукція, сертифікація, стандартизація, 
міжнародні стандарти якості, акредитовані органи зі сертифікації продукції, експорт, експортний потенціал. 
 
Lavriv I., Fediv R. Agricultural products certification in Lviv region: organizational aspects and main problems 
The main attention of the article is paid to the state of the agricultural manufacturers’ products certification during their 
export. Organizational and legal aspects of the agricultural products certification in Lviv region are analyzed in the work. 
The research presents experience of the prominent agricultural enterprises that certify products in accordance to the 
international standards of quality, taking into consideration integrational processes, which are implied into the foreign 
economic strategy of Ukraine. The authors of the article define  the main problems that agrarian products-makers face while 
certifying the output of their production. The article determines and analyzes the main legal fundamentals of agricultural 
products certification, outlines conditions of harmonization of the Ukrainian legislation in the sphere of certification and 
standardization with the European one. The work names main accreditation institutions, authorized to make evaluation of 
correspondence in Ukraine and particularly in the Lviv region, as well as analyzes their functions, rights and key ways of 
their activity. According to the research results, the authors have made proposals, which pertain to the rationalization of 
functions of the accredited institutions that certify agricultural products, and defined the crucial problems that exporters face 
during the formation of the export groups of agricultural products, as well as suggested the ways to solve those problems. It 
has been found out that a wide informing campaign about the standards, technical regulations and procedures of the quality 
evaluation are necessary for agrarian producers in order to popularize the agricultural products, manufacturing according to 
the standards of quality. 
Key words: agricultural enterprises, agricultural products, certification, standardization, international standards of quality, 
accredited institutions for the products certification, export, export potential.   
 

Постановка проблеми. Однією з основних 
проблем, що заважають розвитку експортного 
потенціалу, є невідповідність вітчизняної продук-
ції стандартам якості, яких вимагають країни з 
перспективними ринками збуту. Саме в умовах 

постійного розвитку зовнішньоторговельних від-
носин успіх окремих сільськогосподарських під-
приємств та галузі АПК загалом на внутрішньому 
й зовнішньому ринках практично повністю 
залежить від ступеня відповідності їхньої про-
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дукції стандартам якості. Тому питання забез-
печення, а також постійного підвищення якості 
аграрної продукції на сьогодні є достатньо акту-
альним. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженнями формування експортного потен-
ціалу сільськогосподарських підприємств з ураху-
ванням фактору якості та конкурентоспромож-
ності сільськогосподарської продукції займалися 
такі вчені, як Балабанова Л., Холод В. [1], 
Дергачова В. [3], Олійник Я., Запотоцький С. [5]. 
У їхніх працях розкрито суть формування між-
народної конкурентоспроможності сільськогоспо-
дарської продукції, а праці Гуменюка Г., Сли- 
ви Ю. [2], Крисанова Д. [4] містять аналіз нор-
мативно-правової бази регулювання якості сільсь-
когосподарської продукції при виведенні її на 
зовнішній ринок. Незважаючи на значні на-
працювання у сфері сертифікації сільськогоспо-
дарської продукції, потребує детальнішого вивче-
ння механізм її здійснення.  

 
Постановка завдання. Нашим завданням 

було проаналізувати організаційні та нормативно-
правові аспекти сертифікації сільськогосподар-
ської продукції на прикладі Львівської області та 
розробити практичні рекомендації для усунення 
основних проблем, з якими зіштовхуються екс-
портери при формуванні експортних груп сільсь-
когосподарської продукції. 

 
Виклад основного матеріалу. Перед аграр-

ними підприємствами з постійним розвитком кон-
куренції на внутрішньому та світовому ринках 
постали такі проблеми: 

– недосконалість чинних стандартів в 
Україні; 

– повільні темпи впровадження міжнарод-
них стандартів у галузь сільськогосподарського 
виробництва; 

– скасування у 2015 р. обов’язкової 
сертифікації на продукти харчування;  

– велика кількість обов’язкових випро-
бувань і перевірок імпортних товарів при доступі 
на ринок через невідповідність вітчизняної 
системи стандартизації та сертифікації міжна-
родній; 

– велика тривалість і висока вартість 
послуг зі сертифікації; 

– низький рівень поінформованості сільсь-
когосподарських товаровиробників про стандарти, 
технічні регламенти та процедури оцінки від-
повідності тощо. 

Досвід провідних аграрних підприємств 
переконливо доводить, що досягнення бажаного й 
стабільного рівня якості сільськогосподарської 
продукції можливе лише через запровадження в 
усі господарські системи управління якістю 
продукції. Саме виконання підприємствами галузі 
сільського господарства вимог міжнародних 
стандартів з якості їхньої продукції дасть змогу 
зміцнити позиції на внутрішньому ринку, а також 
стати рівноправними учасниками на міжнарод-
ному ринку [1, c. 59]. 

Для якнайшвидшого впровадження серти-
фікації й стандартизації сільськогосподарської 
продукції в Україні необхідна копітка робота 
підприємств у сфері поліпшення якості й конку-
рентоспроможності продукції, тісна взаємодія з 
уповноваженими органами з питань стандарти-
зації й сертифікації в регіонах, широке інформу-
вання аграрних товаровиробників про стандарти, 
технічні регламенти та процедури оцінки від-
повідності [3; 5]. 

Зважаючи на інтеграційні процеси, які 
закладені в зовнішньоекономічній стратегії Ук-
раїни, необхідною є адаптація українських стан-
дартів до європейських. До цього варто додати, 
що запроваджену в Європейському Союзі систему 
безпеки харчових продуктів визнає понад сотня 
країн Америки, Африки та Азії, і тому це 
розширює коло ймовірних споживачів – імпор-
терів вітчизняної сільськогосподарської продукції. 
Необхідність пристосування національного зако-
нодавства до принципів, вимог і норм нор-
мативно-законодавчої бази ЄС виступає неод-
мінною передумовою для вирішення проблем 
інтеграції національної економіки до внутріш-
нього ринку ЄС загалом та активізації торго-
вельно-економічних відносин зокрема. З огляду на 
це однією з найважливіших складових націо-
нальної законодавчої бази виступає система тех-
нічного регулювання. Традиційно до неї входять 
такі складові: стандартизація, метрологія, серти-
фікація, оцінювання відповідності, акредитація 
органів з оцінки відповідності, державний рин-
ковий нагляд, спеціальні режими контролю виго-
товленої продукції [4, c. 32]. 

В Україні для перегляду та гармонізації віт-
чизняної бази стандартів з міжнародною було 
створено близько 155 технічних комітетів стандар-
тизації, із-поміж них для галузі сільського гос-
подарства та харчової галузі – близько 30. Після 
прийняття в новій редакції Закону України «Про 
стандартизацію» [7] відбувається поступова реор-
ганізація роботи технічних комітетів з метою під-
вищення її ефективності. 
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Загалом в Україні є чинними 45 законів, які 
регламентують систему технічного регулювання. 
При цьому остання та її нормативно-правове під-
кріплення є недосконалими, багато положень дуб-
люються в різних нормативно-правових актах. 

Згідно з останніми даними із-понад 3,4 тис. 
стандартів стосовно сільського господарства і 
харчової промисловості України переглянуто 
близько 1,8 тис. Водночас кількість міжнародних 
(ISO) та європейських (EN) стандартів, що сто-
суються сільського господарства і харчової про-
мисловості, становить майже 2,1 тис., а кількість 
вітчизняних стандартів, які гармонізовані (тобто з 
ISO та EN), – 0,9 тис. Отже, рівень гармонізації 
вітчизняних нормативних документів у вказаних 
галузях загалом складає майже 45 %. 

Розробка стандартів якості сільськогоспо-
дарської продукції є справою непростою, оскільки 
необхідно враховувати вплив біологічних, хіміч-
них, ґрунтових та інших чинників. Якість сільсь-
когосподарської продукції значно залежить від 
технології вирощування, якості застосування ма-
шин і обладнання, добрив, господарських примі-
щень, а також від якості усіх робіт щодо вирощу-
вання, збирання врожаю, зберігання, транспорту-
вання, переробки або реалізації продукції. А тому 
відповідальним технічним комітетам стандарти-
зації необхідно переглянути всі застарілі стан-
дарти, внести нові вимоги, які дали б змогу 
оцінити виготовлену продукцію за важливими 
показниками, за технологічними властивостями з 
поділом на товарні сорти (класи, групи) залежно 
від якості, що дасть змогу не лише краще 
організовувати використання всієї продукції, а й 
за правильної цінової політики стимулювати її 
виробництво найвищої якості [2, c. 19]. 

Чинні в Україні державні стандарти на 
низку видів сільськогосподарської продукції знач-
ною мірою не збігаються з тими, що діють 
переважно на ринках зарубіжних країн. Тому в 
сертифікаті повинні відображатися дані відпо-
відно до умов покупця. 

Для прикладу, при експорті зерна з вико-
ристанням залізничного або водного транспорту 
виробник чи власник зернопродукції має отримати 
такі документи на підтвердження якості зерна: 
посвідчення якості елеватора (картка аналізу зер-
на), сертифікат якості (на кожну вагонну партію), 
фітосанітарний сертифікат, карантинний серти-
фікат, радіологічний сертифікат-протокол, ветери-
нарне свідоцтво (на вимогу країни-імпортера) та 
ветеринарний сертифікат на кожний вагон. 

Сам процес сертифікації сільськогоспо-
дарської продукції є достатньо заплутаним, адже 
за наявності великої кількості нормативно-право-
вих актів, які регулюють ці питання, відсутні чіткі 
інструкції для товаровиробника з покроковим 
алгоритмом проходження процесу сертифікації й 
стандартизації. 

«УкрСЕПРО» – єдина державна система 
сертифікації в Україні, згідно з якою працюють 
149 органів із сертифікації продукції (робіт, 
послуг) і близько 800 випробувальних лабораторій 
(центрів) [9]. 

Відповідно до Закону України «Про акре-
дитацію органів з оцінки відповідності» [6] про-
водить акредитацію органів із сертифікації про-
дукції (робіт, послуг) Національне агентство з 
акредитації України. Акредитація здійснюється 
цим агентством з урахуванням вимог міжнародних 
та європейських стандартів з акредитації.  

У таблиці наведено реєстр акредитованих 
органів з оцінки відповідності в Україні та, 
зокрема, у Львівській області. 

Як бачимо, кількість діючих органів з 
оцінки відповідності у Львівській області є 
невеликою, найбільше зосереджено випробуваль-
них лабораторій (37), також функціонують органи 
зі сертифікації продукції, процесів та послуг (4) та 
органи з інспектування (3). Зазвичай випро-
бувальні лабораторії зосереджені при промисло-
вих виробництвах і логістичних центрах. 

Сертифікацію сільськогосподарської про-
дукції здійснюють лабораторії при реформова-
ному Головному управлінні Держпродспожив-
служби у Львівській області та лабораторії 
ДП «Львівстандартметрологія». На рисунку пока-
зано основні види діяльності цих органів. 

Державне підприємство «Львівстандарт-
метрологія» забезпечує впровадження єдиної 
державної технічної політики щодо функціону-
вання національних систем стандартизації, єдності 
й достовірності вимірювань, оцінки відповідності, 
спрямованих на захист інтересів споживачів і 
суспільства загалом із питань безпеки продукції та 
послуг для здоров’я громадян, охорони довкілля, 
підвищення конкурентоспроможності продукції та 
послуг, застосування ресурсоощадних технологій.  

У ДП «Львівстандартметрологія» впрова-
джена та функціонує система управління якістю 
надання послуг з оцінки та підтвердження відпо-
відності, випробувань, метрології, стандартизації, 
яка сертифікована у державній системі серти-
фікації на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001.  
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Таблиця 

Реєстр акредитованих органів з оцінки відповідності станом  
на 1.04.2019 р. * 

Назва Кількість чинних атестатів 
про акредитацію У т. ч. у Львівській області 

Випробувальні лабораторії 
(ДСТУ ISO/IEC 17025) 591 45 

Калібрувальні лабораторії (ДСТУ ISO/IEC 
17025) 26 1 

Медичні лабораторії (ДСТУ EN ISO 
15189) 6 0 

Провайдери програм перевірки 
кваліфікації (ДСТУ EN ISO/IEC 
17043:2017) 

1 0 

Органи зі сертифікації продукції, процесів 
та послуг (ISO/IEC 17065) 123 3 

Органи зі сертифікації персоналу 
(ISO/IEC 17024) 13 0 

Органи з інспектування (ISO/IEC 17020) 69 3 
Органи зі сертифікації систем 
менеджменту (ISO/IEC 17021) 61 0 

Загалом 890 52 
 

* Джерело: [8]. 
 
Львівська регіональна державна лабораторія 

ветеринарної медицини та Випробувальний центр 
Державного науково-дослідного контрольного 
інституту ветеринарних препаратів і кормових 
добавок займаються лабораторною діагностикою 
хвороб тварин, а також оцінкою якості та безпеки 
продукції тваринного, а на ринках – і рослинного 
походження, у тому числі сировини та харчових 
продуктів, кормів тваринного і рослинного по-
ходження та організацією лабораторної справи в 
області. 

Багато функцій цих акредитованих органів з 
оцінки відповідності дублюються, що ускладнює 
розуміння сільськогосподарським підприємством 
процедури сертифікації. Сертифікати, видані цими 
органами, не є дійсними за кордоном, зокрема в 
країнах ЄС. Тому при експорті сільськогос-
подарської продукції її продавець зіштовхується зі 
зустрічною перевіркою на відповідність стандартам 
якості. Ця обтяжлива процедура сповільнює темпи 
експорту аграрної продукції та обмежує доступ 
агропідприємців до зовнішнього ринку. 

Невисокий рівень гармонізації українських 
стандартів якості з європейськими породжує 
низку перешкод у зовнішній торгівлі сільсько-
господарською продукцією, зокрема: 

– підприємства недоотримують виручку, поза-
як багато з них просто не може продати продукцію за 
вигідними цінами на внутрішньому ринку і водночас 
не може продавати її на зовнішньому ринку; 
 

– продукція, яка виробляється для внут-
рішнього ринку, не є високоякісною, тому це 
впливає на здоров’я населення; 

– звужуються можливості географічної ди-
версифікації експорту, що зумовлює високий 
рівень залежності зовнішньої торгівлі від однієї 
країни чи окремої групи країн. 

З метою вирішення перелічених проблем 
необхідно на державному рівні стимулювати 
сільськогосподарські підприємства до запровад-
ження систем управління якістю продукції.  

На сучасному етапі розвитку економіки 
відмінності у виробничих циклах підприємств 
впливають і на впровадження систем управління 
якістю в них. Так, підприємства, що займаються 
експортом продукції, мають у структурі капіталу 
частину іноземного і конкурують у середовищі 
зарубіжних підприємств, які активно впровад-
жують системи управління якістю, мають у своєму 
розпорядженні більше фінансових, інформаційних 
і людських ресурсів щодо переходу на міжнародні 
стандарти ISO серії 9000. 
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І сфера 
АПК 

ІІ та ІІІ 
сфера АПК 

Випробувальна лабораторія 
Львівської філії Українського 
науково-дослідного інституту 

прогнозування та 
випробування техніки та 

технологій для 
сільськогосподарського 

виробництва ім. Л. Погорілого 

Лабораторія випробувань 
промислової та побутової 
техніки ДП «Львівстандарт-

метрологія» 

Львівська регіональна 
державна лабораторія 
ветеринарної медицини 

Лабораторія випробувань 
харчових продуктів, 

сировини та виробів легкої 
промисловості ДП 
«Львівстандарт-
метрологія» 

Випробувальний центр 
Державного науково-

дослідного контрольного 
інституту ветеринарних 
препаратів і кормових 

добавок 

Випробування 
сільськогосподарської техніки 

Випробування приладів для 
фермерського і присадибного 

господарства; техніки 
сільськогосподарської - на 

стійкість до впливу механічних і 
кліматичних зовнішніх факторів. 

Мікробіологічні, радіологічні, 
токсикологічні, фізико-хімічні 
випробування харчової продукції 

та сировини тваринного, 
рослинного і біотехнологічного 
походження, кормів для тварин та 
сировини для виготовлення 
кормів; паразитологічні, 

вірусологічні та серологічні 
діагностичні дослідження. 

Фізико-хімічні, хроматографічні, 
токсикологічні, радіологічні та 
мікробіологічні випробування 

харчових продуктів та 
продовольчої сировини. 

Органолептичні, фізико-хімічні, 
хроматографічні, мікробіологічні   
імуноферментні, токсикологічні 

випробування продукції  
тваринництва та рослинництва, 
кормів, преміксів, кормових 

добавок, препаратів 
фармацевтичних для потреб  
ветеринарної  медицини і 

тваринництва, визначення  ГМО 
методом ПЛР. 

Отримання сертифікатів відповідності 
стандартам якості 

ГУ 
«Держпродспо-
живслужби» 

ДП «Львівстандарт- 
метрологія 

 
 

Рис. Акредитовані органи з оцінки відповідності 
 у Львівській області*. 

 
* Джерело: власні узагальнення авторів. 
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Висновки. Більшість сільськогосподарських 
підприємств сьогодні не має змоги впроваджувати 
системи управління якістю продукції. Зазвичай все 
обмежується контролем якості сільськогосподар-
ської продукції, яку вони виробляють, тобто такі 
підприємства не мають чіткого системного підходу 
до вказаного процесу. Основною причиною такої 
ситуації є відсутність фінансових ресурсів, оскільки 
аграрні підприємства відчувають нестачу коштів для 
поточного оновлення матеріально-технічної бази та 
розширеного відтворення, не кажучи вже про фінан-
сування впровадження систем управління якістю 
продукції.  

Перспективою подальших наукових дослі-
джень є розробка механізму сертифікації сільсько-
господарської продукції, яку б могли використо-
вувати невеликі сільськогосподарські підприємства. 
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