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Характерною особливістю сучасного світу є глобалізація, яка змушує застосовувати єдині вимоги, 
зокрема до процесів виробництва та критеріїв якості продукції. На виконання цих вимог Міжна-

родною організацією зі стандартизації (ISO) розроблені міжнародні стандарти (більш ніж 21 500 стан-
дартів). До цієї організації входить майже 200 членів, що представляють національні інститути стандар-
тизації різних країн. 

Із загальної кількості стандартів понад тисяча охоплюють сільське господарство та галузі, які мають 
до нього відношення (виробництво техніки, добрив, засобів захисту, природоохоронні практики, енерго- 
менеджмент, фінанси тощо).

Дотримання стандартів ISO є добровільним. Але деякі з них запроваджуються різними країнами в 
обов’язковому порядку. Наприклад, в Україні на основі стандарту ISO 22000:2018 наказом Мінагропо-
літики від 01.10.2012 р. № 590 затверджені Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування по-
стійно діючих процедур, заснованих на принципах системи управління безпечністю харчових продуктів 
(НАССР). А за напрямком «зернові та бобові культури» в Україні на рівні державних діють такі стандарти:

➥ ДСТУ ISO 6322-1:2004 Зберігання зернових і бобових. Частина 1. Основні положення;

➥ ДСТУ ISO 6322-2:2004 Зберігання зернових та бобових. Частина 2. Практичні рекомендації;

➥ ДСТУ ISO 6322-3:2004 Зберігання зернових і бобових. Частина 3. Захист від шкідників;

➥ ДСТУ ISO 16002:2014 Зерно хлібних злаків та бобові на зберіганні у зерносховищах. Настанова  
 щодо визначання зараженості зерна живими безхребетними за допомогою пасток.

У сфері виробництва продуктів харчування стандарти ISO забезпечують простежуваність якості на 
всіх рівнях та можливість ідентифікувати виробника (оператора ринку) за ознаками, достатніми для 
встановлення походження харчових продуктів. У сільському господарстві – від насіння, добрив, засобів 
захисту рослин до продуктів харчування. Це дозволяє споживачам отримувати не тільки вигоду від кінце-
вого продукту високої якості, безпечного для здоров’я, а й більш широкий вибір продуктів. 

Тож сільгосппідприємствам, які планують проводити зовнішньоекономічну діяльність, доцільно розу-
міти, які вимоги до сільгосппродукції висуває держава-імпортер. 

Наявність сертифіката ISO буде свідчити про відповідальність та прихильність підприємства до най-
кращих світових практик та стандартів якості. Він надає певні переваги і у разі участі підприємства в сис-
темі публічних закупівель, де часто висувається вимога про відповідність постачальника міжнародним 
нормам. А така відповідність і підтверджується сертифікатами.

ЯК ОТРИМАТИ?

Підприємство, що бажає отримати сертифікат відповідності за одним з існуючих стандартів, має 
звернутися до органу сертифікації, який є зовнішнім стосовно ISO і акредитований для видачі цьо-

го сертифіката в певній країні. Реєстр органів сертифікації в Україні можна знайти на сайті: https://naau.
org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/.

Так, наприклад, за напрямком «зернові та бобові культури» з реєстру підходять:

➊ щодо насіння і садивного матеріалу, зернових, бобових, олійних культур технічних та продуктів  
 їх переробки – ТОВ «АГРОСЕРТ», 03169, м. Київ, Голосіївський район, провулок Московський,  
 будинок 2-И, приміщення 82;

➋ щодо насіння та садивного матеріалу сільськогосподарських культур, овочевих, баштанних,  
 кормових і пряно-ароматичних, плодових, ягідних, лікарських рослин, квітів тощо, зернових,  
 бобових, олійних та технічних культур та продуктів їх переробки – ДП «Центр експертизи  
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 сільгосппродукції», 03040, м. Київ, вул. Стельмаха, 6-А. Місцезнаходження ООВ: 03190, м. Київ,  
 вул. Януша Корчака, 9/12;

➌ щодо продукції сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства та пере- 
 робної промисловості – ДП «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології  
 та сертифікації», 21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 23/2; 

➍ щодо продукції харчової та сільськогосподарської промисловості та продовольчої сировини –  
 ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»,  
 54029, Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Центральний, 11/5;

➎ щодо зернових, бобових та олійних культур, олій рослинних (харчових сирих, технічних сирих,  
 рафінованих), відходів виробництва олії, сої та продуктів її переробки – ТОВ «АСІТЕР ІН- 
 СПЕКШН», Україна, 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 2-А. 

ПРИКЛАД СТАНДАРТІВ ISO ЗА НАПРЯМКОМ «ЗЕРНОВІ ТА БОБОВІ КУЛЬТУРИ»

Візьмемо як приклад стандарти ISO за групою «Зернові та бобові культури». Їх загальна кількість ста-
новить 64 стандарти (аналогічна група «Фрукти та овочі та похідні від них продукти» включає 120 стан-
дартів тощо).

Цю групу стандартів можна умовно поділити на підгрупи, які визначають:

1) термінологію (словники);

2) специфікації продуктів;

3) відбір проб;

4) методи випробувань та аналізу;

5) технічні характеристики та вимоги до упаковки;

6) умови зберігання та транспортування продуктів.

Кожен стандарт має структуру та зміст. Для прикладу розглянемо стандарт ISO 7970:2011 «Пшениця 
(Triticum aestivum L.). Специфікація» (у 2017 році відбувся перегляд стандарту). За структурою він скла-
дається з 6 розділів та 3 додатків:

• Область застосування: 
 зерно пшениці (Triticum Aestivum L.), що використовується для продовольчих цілей і є суб’єктом  

 міжнародної торгівлі.

• Нормативні посилання: 
 посилання на інші стандарти ISO, з якими пов’язаний цей стандарт.

• Терміни та визначення: 
 визначення, що стосуються цього зерна пшениці (наприклад, що вважати пошкодженим, зіпсова- 

 ним зерном, сторонньою домішкою, шкідливим і/або токсичним насінням тощо).

• Технічні вимоги: 
 загальна характеристика та органолептичні властивості зерна; 
 фізичні та хімічні характеристики; 
 показники вологості пшениці та насипної щільності зерна; 
 максимально допустимий вміст домішок.

• Вимоги безпеки: 
 зерно пшениці не повинно містити хімічних, токсичних речовин, залишків пестицидів або інших  

 забруднень, які можуть вплинути на здоров’я (при використанні зерна для харчових цілей). Мак- 
 симально допустимий рівень їх вмісту встановлений у Стандартах комісії ФАО/ВООЗ Codex Ali- 
 mentarius на зернові та бобові культури. У зерні пшениці не допускається наявність живих шкід- 
 ників, назви яких відповідають додатку В, а також кліщів, які визначаються методом просіювання.

• Методи випробувань: 
 визначення вологості, натури або «маси на гектолітр», вмісту домішок згідно з додатком А, зара- 

 женості шкідниками хлібних запасів, відбір проб.

Додаток А. Визначення домішок.
Додаток Б. Перелік шкідливого та/або токсичного насіння.
Додаток В. Заборонені кліщі і шкідники хлібних запасів.


