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Нині найпоширенішими в застосуванні вимог та сертифікації систем 
управління безпечністю харчових продуктів є міжнародні стандарти ISO серії 
22000, тому досягнення високого рівня гармонізації цих стандартів на 
національному рівні є важливою передумовою належного технічного 
регулювання управління безпечністю харчових продуктів. 

Станом на 01.06.2017 року чинними є 9 міжнародних стандартів ISO серії 
22000: ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009, ISO/TS 22002-2:2013, ISO/TS 
22002-3:2011, ISO/TS 22002-4:2013, ISO/TS 22002-6:2016, ISO 22003:2013, ISO 
22004:2014, ISO 22005:2007 [1]. 

Слід зазначити, що основоположний стандарт ISO 22000, наразі, 
знаходиться на стадії перегляду для приведення у відповідність з сучасними 
вимогами до систем управління на основі ризик орієнтованого підходу. 

Якщо оцінити стан гармонізації на національному рівні зазначеної серії, 
то в Україні чинними є 5 стандартів, а саме: ДСТУ ІSО 22000:2007, ДСТУ-П 
ІSО/TS 22003:2009, ДСТУ-П ІSО/TS 22004:2009, ДСТУ ІSО 22005:2009, ДСТУ 
ISO 15161:2004. Крім того, з 2009 року жодного стандарту з управління 
безпечністю не було впроваджено[2,3]. 

Як висновок можна зазначити, що стан гармонізації в Україні 
міжнародних стандартів ІSО серії 22000 є вкрай незадовільним. Так як із 
чинних національних стандартів відповідними чинним міжнародним є лише два 
ДСТУ ІSО 22000:2007 та ДСТУ ІSО 22005:2009, то ступінь гармонізації 
становить 22,2%. В свою чергу слід зазначити, що чинними є національні 
стандарти які наразі не актуальні, як то ДСТУ ISO 15161:2004, або 
гармонізовані стандарти за застарілими версіями ДСТУ-П ІSО/TS 22003:2009 та 
ДСТУ-П ІSО/TS 22004:2009. 
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