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У статті розглянуто окремі визначення понять "якість" та "безпечність" в рамках терміно-

логії міжнародних і національних стандартів, концепцій міжнародних організації та національного 
законодавства. Розмежовано поняття "безпечність" та "безпека" в контексті харчових продуктів. 
Розкрито підхід теорії інформаційної економіки щодо класифікації благ за їх характеристиками яко-
сті. Проаналізовано досвід Європейського Союзу (ЄС) у гарантуванні якості аграрної продукції. 
Визначено особливості регулювання використання зазначень щодо географічного місця походжен-
ня та традиційного виробництва. Висвітлено окремі тенденції у питанні захисту, здоров'я і благо-
получчя тварин при виробництві тваринницької продукції. На основі результатів дослідження спо-
живчої ситуації в Україні в рамках проекту "Спільнота споживачів та громадські об'єднання" зроб-
лені висновки щодо особливостей поведінки вітчизняного споживача у питанні якості та безпечно-
сті продукції.   
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Постановка проблеми. Євроінтеграційний 
вибір України ставить перед її економікою чима-
ло викликів, серед яких забезпечення конкурен-
тоспроможного рівня якості та безпечності проду-
ктів харчування. Високі вимоги законодавства 
Європейського Союзу (ЄС) і запити споживачів на 
Заході стали бар'єром для експортоорієнтованих 
українських виробників.  

З іншого боку, саме європейська модель є 
орієнтиром на шляху реформування вітчизняної 
системи управління якістю та безпечністю продо-
вольства. А це вимагає докорінних змін у розу-
мінні цілей політики, формуванні концепції дер-
жавного регулювання, виборі механізмів здійс-
нення офіційного контролю та нагляду, станов-
ленні ролі приватних ініціатив тощо. Вихідними у 
цьому відношенні є поняття якості та безпечності, 
зокрема, у таких складних процесах виробництва 
продукції тваринництва.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Поняття "якість" має мультидисциплінарний ха-
рактер, а тому й напрацьовану наукову базу. Ши-
роке коло вітчизняних і зарубіжних науковців до-
сліджували сутність цього терміну і в рамках про-
блематики якості та безпечності продовольства.  

В наукових працях Д.Ф. Крисанова ґрунтовно 
проаналізовано проблеми при реформуванні 
національної системи технічного регулювання у 
сфері якості й безпечності харчової продукції та 
визначено фактори ризиків і небезпек у харчово-
му ланцюзі, а також передумови та чинники, що 
провокують виробництво і реалізацію неякісного 
та небезпечного продовольства [1, 2]. Концепту-
альний підхід має дослідження О.О. Шубіна і В.Д. 
Малигіної щодо напрямків забезпечення та регу-
лювання якості й безпечності продовольчої сиро-
вини і продуктів харчування, зокрема, в контексті 
вимог світового ринку [3].  

В дослідженнях С.І. Бугери дані законодавчі 
визначення поняттям якість і безпечність як вихі-

дних у правовому регулюванні якості сільськогос-
подарської продукції, захисті прав споживачів, 
встановленні юридичної відповідальності [4; 5]. 

Гостро стоїть проблема якості та безпечності 
продукції тваринництва, що стало предметом 
досліджень низки аграрних економістів. Аналіз 
останніх публікацій свідчить про недосконалість 
законодавчої бази та державного регулювання 
виробництва якісних та безпечних продуктів хар-
чування, зокрема, тваринницького походження, а 
також про формальність у впровадженні переро-
бними підприємствами сертифікованих систем 
управління якістю продукції [2; 6; 7]. Виникає об'-
єктивна потреба перегляду розуміння основних 
дефініцій та пошуку нових підходів у вирішенні 
нагальних проблем. 

Формулювання цілей статті. На основі 
економічних теорій, аналізу поведінки споживача 
та зарубіжного досвіду обґрунтувати нові підходи 
до вихідних та концептуальних понять у сфері 
забезпечення якості та безпечності продукції 
тваринництва.  

Виклад основних результатів досліджен-
ня. Міжнародна організація зі стандартизації 
(ISO) щорічно здійснює аналіз даних про серти-
фікацію на відповідність стандартам ISO, згідно 
якого у 2012 році видано понад 1,5 млн сертифі-
катів, що на 4 % більше ніж у попередньому році. 
Результати огляду вказують на значний приріст у 
сфері енергетичного менеджменту, ISO 50001 
(332 %) та безпечності продовольства, ISO 22000 
(20 %). На 2% (+21625) зросла кількість виданих 
сертифікатів ISO 9001:2008, що встановлює ви-
моги до систем управління якістю та використо-
вується в глобальних ланцюгах постачання для 
забезпечення впевненості у здатності постачаль-
ників задовольнити вимоги до якості у відносинах 
"постачальник–споживач". Починаючи з 2009 
року кількість виданих сертифікатів ISO 9001 
перевищувала 1 млн щорічно, для власників яко-
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го діє єдине розуміння термінології [8]. 
Так, в ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управ-

ління якістю. Основні положення та словник тер-
мінів, що є тотожним перекладом ISO 9000:2005, 
"якість" визначено як "ступінь, до якого сукупність 
власних характеристик задовольняє вимоги". 
Цим же документом "вимога" визначена як "сфо-
рмульовані потреба чи очікування, загальнозро-
зумілі чи обов'язкові". Під "характеристикою" ро-
зуміють "характерну особливість", яка може бути 
власною чи наданою, якісною чи кількісною і мати 
різні класи: фізичні (хімічні, біологічні), органолеп-
тичні, етичні, часові, ергономічні, функційні. "Хара-
ктеристика якості" є "власна характеристика про-
дукції, процесу або системи, пов'язана з вимогою". 
Тут під "власна" розуміється наявна постійна ха-
рактеристика, а надана характеристика як, напри-
клад, ціна, не є характеристикою якості [9]. 

У стандарті ISO 9001 встановлені вимоги до 
систем управління якістю, які є загальними для 
усіх галузей промисловості чи економіки, але не 
вимоги до продукції. Вимоги до продукції та до 
пов'язаних з нею процесів можуть бути викладені 
у технічних вимогах, стандартах на продукцію, 
стандартах на процеси, контрактних угодах, рег-
ламентах тощо [9]. В розрізі секторів економіки 
частка сертифікатів ISO 9001:2008 в аграрному 
секторі разом з рибним господарством, виробни-
цтвом продуктів харчування, напоїв та тютюну у 
2012 році становила лише 4,2 % від загальної 
суми виданих сертифікатів [8]. 

Стандарт ISO 22000:2005, тотожним пере-
кладом якого є ДСТУ ISO 22000:2007 Системи 

управління безпечністю харчових продуктів. Ви-
моги до будь–яких організацій харчового ланцю-
га, покликаний згармонізувати на глобальному 
рівні вимоги до систем управління безпечністю 
харчових продуктів для підприємств харчового 
ланцюга, від виробників кормів та первинної про-
дукції до підприємств роздрібної торгівлі та за-
кладів громадського харчування. Вимоги цього 
стандарту пов'язані тільки з безпечністю харчо-
вих продуктів (food safety), що є поняттям, що 
"харчовий продукт не спричинить шкоди спожи-
вачеві, якщо його приготовлено та/або спожито в 
їжу відповідно до його використання за призна-
ченістю" [10]. Це визначення адаптовано з Базо-
вих текстів Кодексу з гігієни харчових продуктів 
Комісії "Кодекс Аліментаріус" [11]. У стандарті 
зроблено примітку, що безпечність харчових про-
дуктів пов'язана з наявністю небезпечних чинни-
ків харчового продукту, що є біологічними, хіміч-
ними або фізичними агентами у харчовому про-
дукті, або станом харчового продукту, що потен-
ційно може спричинити негативний вплив на здо-
ров'я. Це поняття не охоплює інших аспектів здо-
ров'я людини, які можуть, як приклад, бути пов'я-
зані з недостатнім харчуванням [10]. 

Наявність та доступність продуктів харчу-
вання є параметрами поняття продовольчої без-
пеки (Рис. 1). Концепція продовольчої безпеки 
(food security) визначена в серії доповідей Про-
довольчої та сільськогосподарської організації 
ООН (FAO) "Стан продовольчої небезпеки в світі 
2001" та задекларована Всесвітнім самітом з 
продовольчої безпеки в Римі 2009 р. [12]. 

 

ФАО ООН, Декларація Всесвітнього саміту з продовольчої безпеки 
Продовольча безпека (food security) існує, коли всі люди в будь–який час мають фізичний, соціальний і 
економічний доступ до достатньої кількості безпечних та поживних продуктів харчування, що задовольняють їх 
дієтичні потреби та харчові переваги для ведення активного та здорового способу життя 

Комісія "Кодекс Аліментаріус", Базові тексти Кодексу з гігієни харчових продуктів 
Безпечність харчових продуктів (food safety) – гарантія того, що продукт харчування не спричинить шкоду 
споживачеві, якщо він приготовлений і/або спожитий відповідно до його призначення 

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» 
Безпечність харчового продукту – стан харчового продукту, що є 
результатом діяльності з виробництва та обігу, яка здійснюється з 
дотриманням вимог, встановлених санітарними заходами та/або 
технічними регламентами, та забезпечує впевненість у тому, що 
харчовий продукт не завдає шкоди здоров'ю людини (споживача), 
якщо він спожитий за призначенням 

Якість харчового продукту – ступінь 
досконалості властивостей та характерних 
рис харчового продукту, які здатні 
задовольнити потреби (вимоги) та побажання 
тих, хто споживає або використовує цей 
харчовий продукт 

Рис.1. Окремі визначення основних дефініцій 
Джерело: [11; 12; 14] 
 

Часто у вітчизняних фахових публікаціях ав-
тори використовують поняття "безпечність" та 
"безпека" продуктів харчування1 як синонімічні, 

                                                
1 Так, згідно Закону України "Про внесення змін до Зако-

ну України "Про якість та безпеку харчових продуктів та про-
довольчої сировини" від 06.09.2005 р. останній викладено в 
редакції Закон України "Про безпечність та якість харчових 
продуктів". Законом України "Про внесення змін до Закону 
України "Про молоко та молочні продукти" щодо безпечності 
та якості молочних продуктів" від 15.04.2010 р. у тексті остан-
нього слова "якість та безпека" замінено словами "без-
печність та якість" [14; 15]. 

оскільки вони мають легкий семантичний зв'язок, 
близькі за звучанням. Якщо звернутись до тлу-
мачного словника української мови, то поняття 
"безпека" – це "стан, коли комусь або чомусь 
ніщо не загрожує, не викликає занепокоєння", а 
"безпечність" – "відсутність небезпеки; безпека" 
[13]. Та, зважаючи на вищенаведені тлумачення 
(Рис. 1), ці слова далекі за своєю смисловою та 
предметною співвіднесеністю. 

Так, в Національному стандарті ДСТУ 4161–
2003 Системи управління безпечністю харчових 
продуктів. Вимоги "безпечність харчових продук-
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тів" визначено як "сукупність властивостей хар-
чових продуктів, що гарантує безпеку". Окремо 
визначено Стандартом термін "безпека", а саме 
як "відсутність ризику, що перевищує рівень, офі-
ційно визнаний прийнятним для споживача" [16]. 
Опираючись на терміни "ризик" та "небезпека" за 
цим Стандартом, можна визначити, що безпеч-
ність харчових продуктів гарантує безпеку їх спо-
живання для здоров'я людини, а саме через від-
сутність недопустимого ризику або ймовірності 
виникнення небезпечного чинника, що є певним 
видом потенційного джерела шкоди для здоров'я 
людини. 

Отже, і якість, і безпечність є неодмінними 
характеристиками харчової продукції, інформація 
про які має бути доступною для споживача. Таку 

повну поінформованість про характеристики про-
дукції передбачають класичні підходи економіч-
ної теорії. З точки зору інформаційної економіки 
допускається певний рівень інформаційної аси-
метрії, зазвичай, не на користь споживача. Мова 
йде про дефіцит інформації щодо якісних харак-
теристик товару, що класифікуються на пошукові 
(search goods), досвідні (experience goods) та 
довірчі (credence goods). Пошукові характеристи-
ки відомі споживачу до здійснення покупки, до-
свідні – після здійснення покупки чи споживання, 
а довірчі – не піддаються встановленню окремим 
споживачем (Рис. 2). Останній, приймаючи рі-
шення про покупку, "довіряє" заявленим вироб-
ником через відповідні сигнали характеристикам 
[17; 18]. 

 

 
* використовують українські виробники 

Рис.2. Класифікація характеристик якості за зростанням інформаційної асиметрії 
Джерело: складено автором на основі [17; 18] 
 

Так, досліджуючи важливість довірчих харак-
теристик продуктів харчування, Ганф розглядає 
їх два типи: метафізичні довірчі характеристики, 
як наприклад "з органічного виробництва", та ті, 
що пов'язані з ризиками, як наприклад "не шко-
дить здоров'ю" чи "відсутні сальмонели". Метафі-
зичні характеристики найчастіше стосуються 
процесів виробництва, тому їх не можливо ви-
явити у продукті в цілому. Довірчі характеристи-
ки, що пов'язані з ризиками, відносяться безпосе-
редньо до продукту та піддаються встановленню 
[17].  

Поруч з пошуковими, досвідними та довір-
чими характеристиками Шпіллер виокремлює 
четверту групу характеристик, що пов'язані з якіс-
тю процесів, називаючи їх "Потьомкінські харак-
теристики" [18]. 

Виявлення довірчих характеристик за Шпіл-
лером або довірчих характеристик, що пов'язані з 
ризиками, за Ганфом передбачає високі витрати 
для окремого споживача, оскільки вимагає пев-
них лабораторних досліджень. Стаючи на захист 
споживачів, ці витрати переймають незалежні 
організації, державні установи, які здійснюють 
експертизи кінцевого продукту (переважно шля-
хом взяття проб з метою економії) [17; 18].  

У випадку з "Потьомкінськими характеристи-
ками", що пов'язані з якістю процесів, і які не зда-
тні відстежити на кінцевому продукті зовнішні 
організації, існує високий рівень інформаційної 
асиметрії, а, отже, і опортунізму з боку виробника 
[18]. 

У цьому випадку, щоб завоювати довіру спо-
живача, виробники вдаються до додаткових за-
ходів гарантування якості та безпечності, зокре-
ма, сертифікованих систем управління якістю та 
безпечністю, які охоплюють весь ланцюг ство-
рення вартості, забезпечують контроль процесів і 
простежуваність. Незалежні організації (Third 
Party Audit) здійснюють регулярний аудит, на 
основі якого видається сертифікат, що надає 
право його власнику використовувати відповід-
ний знак якості [18]. 

Механізм сертифікації має добровільний ха-
рактер і набув неабиякого поширення в аграрній 
та харчовій галузях за останнє десятиріччя. Сер-
тифіковані системи також підтверджують ознаки, 
властивості продукту чи метод його виробництва 
як на відповідність встановленим критеріям, так і 
додатковим вимогам щодо екологічності, захисту 
тварин, органолептичних характеристик, геогра-
фічного місця походження тощо. Власниками 
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таких систем можуть бути об'єднання фермерів, 
інші учасники ланцюга постачання, неурядові 
організації та державні установи. Так, в Європей-
ському Союзі згідно Реєстру станом на січень 
2010 нараховується 441 система сертифікації 
якості сільськогосподарської продукції та продук-
тів харчування. Комісією ЄС у 2010 році розроб-
лені Настанови з доброї практики для добровіль-
них систем сертифікації сільськогосподарської 

продукції та продуктів харчування з метою гар-
монізувати ці системи, обмежити їх натиск на 
виробників (які часто вимушені сертифікувати 
свою продукцію за кількома схемами) та захисти-
ти споживачів від введення в оману [18; 19]. 

Поєднання приватних регулювань з держав-
ними, що забезпечувало б гнучкість, стало цільо-
вим орієнтиром нової реформи політики якості 
аграрної продукції ЄС з 2008 року (Рис. 3). 

 

 
 

Екологічне сільське господарство: передбачає природні цикли рослин та тварин; обмеження 
людського впливу на навколишнє середовище до мінімуму 

 

TSG – харчовий продукт з традиційним складом або традиційним способом виробництва; не 
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визначеній  місцевості  зі складників з цієї місцевості, особливості якого  пов'язані з  його 
географічним походженням; 
 
 
PGI – позначає  харчовий продукт,  якість або репутація якого пов'язана з  певною місцевістю, в 
якій відбувся хоча б один виробничий етап  
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Системи сертифікації: Настанови з доброї практики для добровільних систем сертифікації 
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Вимоги до гігієни –  "від ферми до тарілки". Стратегія ЄС з безпечності харчових продуктів базується на 
нормах щодо безпечності продукції для харчування людини та тварин, на незалежних і загальнодоступних 
наукових рекомендаціях, на заходах контролю та  на праві споживача приймати рішення в повній обізнаності  

Рис.3. Основні напрями політики забезпечення якості продуктів харчування 
Джерело: складено автором на основі [19] 
 

Поруч з приписами до гігієни, що забезпечу-
ють безпечність продуктів харчування, нормами 
щодо реалізації продукції та настановами для 
добровільних систем сертифікації, встановлені 
також єдині норми щодо використання знаків 
якості: Protected Designation of Origin (PDO) – 
захищена назва походження, Protected 
Geographical Indication (PGI) – захищене геогра-
фічне зазначення, Traditional Speciality 
Guaranteed (TSG) – гарантована традиційна2 
продукція, Оrganic farming – екологічне сільське 
господарство та аграрна продукція з найбільш 
віддалених регіонів ЄС [19]. З 3 січня 2013 року в 
силу вступив Регламент (ЄС) № 1151/2012 Євро-
пейського парламенту та Ради від 21.11.2012 про 
схеми якості аграрної продукції та продуктів хар-
чування, що закріплює рамки для захисту і під-
тримки високоякісних продуктів, зокрема, шляхом 

                                                
2 "Традиційний" перевірене застосування на внутріш-

ньому ринку протягом періоду часу , за який знання переда-
ються між генераціями; цей період часу становить щонайме-
нше 30 років [20] 

зазначених систем гарантування якості PDO, PGI, 
TSG. Усі зареєстровані і подані заявки на реєст-
рацію PDO, PGI, TSG зазначення вносяться до 
бази даних Європейської Комісії DOOR–
Datenbank ("Database of Origin and Registration"). 
Так, за нашими підрахунками, станом на 14 січня 
2014 року зі 1199 зареєстрованих зазначень 706 
(59 %) припадає на продукти тваринного похо-
дження, з яких 56 % – PDO, 41 % – PGI, і 3 % – 
TSG. З 565 зареєстрованих PDO майже 70 % є 
назвами походження продукції тваринництва [19; 
20]. 

Примітно, що згідно з Регламентом № 
1151/2012 подання заявки на реєстрацію PDO, 
PGI, TSG можливе лише від об'єднання виробни-
ків продукції або спільної заявки від групи об'єд-
нань з різних країн–членів чи третіх країн. Заявка 
на реєстрацію PDO, PGI повинна містити деталі-
зовані специфікації продукту, зокрема, від опису 
сировини, характеристик продукту та способу 
виробництва, до обґрунтування, чому саме виро-
бництво в певній обмеженій географічній зоні має 
значення для забезпечення відповідної якості. У 
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випадку з TSG, важливо також описати фактори, 
які визначають традиційний характер продукту. 
Використання цих схем та дотримання заявлених 
специфікацій підлягає офіційному контролю на 
місцях країнами–членами за принципами Регла-
менту (ЄС) № 882/2004 Європейського парламе-
нту і Ради від 29 квітня 2004 р. про офіційний 
контроль з метою перевірки дотримання законо-
давства в сфері продуктів харчування та кормів, і 
норм щодо здоров'я і благополуччя тварин [20]. 

Таким чином, подібні регулювання забезпе-
чують не лише гарантування відповідності аграр-
ної та харчової продукції встановленим специфі-
каціям, а й через створення додаткової вартості 
сприяють розвитку сільських територій. 

Дискусійним на теренах ЄС є питання захис-
ту та благополуччя тварин, зокрема, і в контексті 
виробництва продукції тваринництва: відмова від 
утримання тварин в клітках, від болісних проце-
дур (кастрація, видалення ріг, кликів), застосу-
вання ветпрепаратів для стимуляції продуктив-
ності, орієнтація на природні інстинкти, поведінку 
та потреби тварин (пошук їжі, вільний вигул) та 
інші аспекти. Результатами низки досліджень та 
опитувань цільової аудиторії є висока стурбова-
ність європейської спільноти з цього приводу, що 
часто відображається на їх купівельній поведінці. 
Думки споживачів розділяються: одні є більш 
етично орієнтовані щодо тварин у зв'язку з їх 
масовим, індустріалізованим способом утриман-
ням, інші ж схильні вважати, що здоров'я і благо-
получчя тварин безпосередньо впливає на якість 
і безпечність продуктів харчування, а отже, і на 
здоров'я людей. Як наслідок, в окремих країнах 
вже розроблені програми захисту тварин зі свої-
ми логотипами („Animal Welfare Labelling“). Так, у 
Великобританії ініціаторами розробки стандартів 
"Freedom Food" стали організації з захисту тва-
рин (RSPCA) ще з 1994 року. У Швейцарії діють 
поруч з приватними ініціативами (близько 20 
схем) дві державні добровільні програми: „RAUS 
– Regelmäßiger Auslauf im Freien“ (Регулярний 
вільний вигул) з 1993 року, „BTS – Besonders 
tierfreundliche Stallhaltungssysteme“ (Системи 
утримання в приміщеннях, які особливо сприят-
ливі для тварин) з 1996 року [21]. 

За результатами дослідження споживчої си-
туації в Україні в рамках проекту "Спільнота спо-
живачів та громадські об'єднання" основними 
параметрами, за якими у першу чергу визнача-
ється рівень якості товарів повсякденного вжитку 
є термін придатності (71 %), ціна (51 %), склад 
товару (42%), особистий досвід споживання мар-
ки товару (30 %), візуальна оцінка зовнішнього 

вигляду товару (22 %), написи, які засвідчують 
натуральність товару (22 %). Для 12 % опитаних 
важливим є також інформація про країну–
виробника / регіон виробництва. В цілому, 46 % 
респондентів вважає, що інформації щодо якості 
товарів повсякденного вжитку скоріше недостат-
ньо, аніж достатньо. Зокрема, учасники опиту-
вання насамперед хотіли б отримати повну інфо-
рмацію про склад товару (51 %), результати тес-
тування якості товару незалежними споживчими 
організаціями (40 %), сертифікати якості, видані 
спеціальними контролюючими органами (39 %), 
висновки щодо якості товару від незалежних екс-
пертів (35 %). Для 28 % опитаних важливою є 
інформація про міру безпечності складників то-
вару і для 21 % – про особливості процесу виро-
бництва [22]. 

Висновки. Поняття "якість" динамічно роз-
вивається. Так, поруч з об'єктивними характерис-
тиками продукту, які піддаються визначенню та 
вимірюванню, важливого значення набувають 
суб'єктивні характеристики, що відображають 
суспільно–етичні запити, як приміром, натураль-
ність, екологічність та органічність, традиційне 
виробництво, захист, здоров'я і благополуччя 
тварин. Особливого значення ці характеристики 
набувають в розвинутих економіках з платоспро-
можним попитом. В таких відкритих системах 
значну роль відіграє рівень довіри споживача до 
інституцій (державних та приватних) та інструме-
нтарію гарантування довірчих характеристик, що 
стосуються процесів виробництва та пов'язані з 
ризиками.  

Як зауважив Крисанов Д.Ф., однією з найва-
жливіших проблем у питанні забезпечення якості 
та безпечності харчової продукції в Україні є орі-
єнтація офіційного контролю на  "кінцеву ланку – 
вироблену готову продукцію" [2]. 

Український споживач, перебуваючи в умо-
вах низької поінформованості, в оцінці якості 
продукції орієнтується на ціну товару, що є набу-
тою характеристикою. Про високий рівень інфор-
маційної асиметрії на вітчизняному ринку свід-
чить згідно з результатами опитування [22] те, що 
основними параметрами для українців при ви-
значенні якості є пошукові та досвідні характери-
стики продукції та існує значна потреба в "експе-
ртній і незалежній" інформації, зокрема, щодо 
довірчих характеристик – показники безпечності 
та особливості процесу виробництва.  

Задоволеність споживачів в інформації щодо 
якості та безпечності продуктів харчування є тим 
суспільним благом, що забезпечується державою 
виконанням своїх функцій.   
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Высоцкая И. Н. Новые подходы в определении понятий качество и безопасность про-

дукции животноводства 
В статье рассмотрены отдельные определения понятий "качество" и "безопасность" в рам-

ках терминологии международных и национальных стандартов, концепций международных органи-
заций и национального законодательства. На основе подхода теории информационной экономики 
представлена классификация благ по их характеристикам качества. Проанализирован опыт Ев-
ропейского Союза (ЕС) в обеспечении качества аграрной продукции. Определены особенности ре-
гулирования использования указаний относительно географического места происхождения и тра-
диционного производства. Освещены отдельные тенденции в вопросе защиты, здоровья и благо-
получия животных при производстве животноводческой продукции. На основе результатов иссле-
дования потребительской ситуации в Украине в рамках проекта "Сообщество потребителей и 
общественные объединения" сделаны выводы об особенностях поведения отечественного по-
требителя в вопросе качества и безопасности продукции. 

Ключевые слова: качество, безопасность, продукция животноводства, информационная эко-
номика, характеристика качества, информационная асимметрия, указания географического про-
исхождения, защита, здоровье и благополучие животных. 
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Vysotska I.M. New approaches to definitions quality and safety of animal products 
Separate definitions of terms “quality” and “safety” in the terms of terminology of international and na-

tional standards, concepts of international organizations and national legislation are reviewed in the article. 
The terms “safety” and “security” in the respect of food are differentiated. Information economics approach to 
goods’ classification according to their quality characteristics is revealed. The European Union (EU) experi-
ence in securing agricultural products quality is analyzed. The particularities of regulation of application of 
terms with respect to geographical place of origin and traditional production are determined. Certain tenden-
cies in the field of animal health and welfare protection in livestock production are highlighted. The conclu-
sions regarding the features of domestic consumer behavior in respect of food quality and safety are drawn 
based on results o survey of consumption situation in Ukraine in the terms of project “Consumer Society and 
Citizen Networks”. 

Key words: quality, safety, livestock products, information economics, quality characteristic, information 
asymmetry, geographical indication of origin, animal protection, health and welfare. 
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