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ОГЛЯД ТЕНДЕНЦІЙ НА РИНКУ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК В УКРАЇНІ
ТА КРАЇНАХ ЄС
Відповідно до Закону України "Про безпечність та якість харчових
продуктів, дієтична добавка (ДД) - харчовий продукт, що споживається у
невеликих визначених кількостях додатково до звичайного харчового раціону,
який є концентрованим джерелом поживних речовин, у тому числі білків,
жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин (цей перелік не є
виключним), і виготовлений у вигляді таблеток, капсул, драже, порошків, рідин
або інших формах. Важливо зазначити, що ДД не є лікарськими засобами та не
можуть використовуватися для лікування захворювань людини.
Метою роботи було проаналізувати тенденції щодо розвитку на ринку
України дієтичних добавок , порівнюючи із країнами ЄС.
Активний перерозподіл продажів через внеаптечні канали дистрибуції
(супермаркети, інтернет магазини), дозволяють швидко і порівняно недорого
вивести на ринок новинки та нішеві продукти.
В усьому світі споживання ДД продовжує зростати. На сьогодні частка
сегменту ринку ДД становить майже 3 % загального обсягу виробництва
харчових продуктів і оцінюється у 5 млрд доларів США та ЄС. Вітчизняний
ринок цієї групи товарів також досить динамічний. Як показує аналіз аптечних
продажів ДД, цей клас продукції демонструє досить хорошу і стійку динаміку.
У 2019 обсяг подаж ДД в Україні склав близько 67,5 млн упаковок або близько
4,2 млрд гривень. У грошовому еквіваленті (гривні) ця група товарів протягом
останніх років приростає двозначними темпами. Це зростання обумовлено
підвищенням вартості та збільшенням фізичного споживання ДД в упаковках.
Якщо порівняти законодавчу сферу, що стосується ринку дієтичних добавок в
Україні та в країнах ЄС, можна відмітити, не урегульованість українського
ринку з ринком країн ЄС достатньою мірою. Відсутність необхідних
законодавчих та
нормативних вимог до державного контролю обігу ДД, а також вимог до
процесів виробництва, контролю якості, забезпечення простежуваності надає
можливості реалізації ДД з порушеннями норм Європейського законодавства та
довільним контролем якості харчових добавок, що випускаються.
На сьогодні основи регулювання цієї групи товарів в Україні закладені у
Законах України: «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів», «Про затвердження Гігієнічних вимог до дієтичних
добавок», «Про рекламу», «Про захист прав споживачів». На даний момент
немає загального державного реєстру такої дієтичних добавок, тому немає

можливості дослідити асортимент ДД та структуру їх продажу а ні за
виробниками, а ні за призначенням, а ні за будь-якою іншою ознакою. Окрім
того, відсутні вимоги до контролю постачальників сировини для ДД та їх
аудитів.
В країнах ЄС дієтичні добавки підпадають під дію Директиви ЄС. Значна увага
приділяється маркуванню продуктів. Директива встановлює додаткові вимоги:
поряд із призначенням продукту на маркуванні повинна бути особлива
характеристика його властивостей, інформація щодо кількісного та якісного
складу чи особливостей виробничого процесу, а також його енергетична
цінність, вміст білків, жирів, вуглеводів у 100 г продукту та кількість продукту,
рекомендована для споживання. Згідно із законодавством ЄС, ДД повинні
відповідати обов’язковим вимогам щодо безпечності та якості. Нагляд за якістю
та безпечністю дієтичних, як і звичайних харчових продуктів, в країнах –
членах ЄС здійснює Офіс харчових продуктів та ветеринарії (FVO).
Потрібно здійснити ряд кроків, які будуть включати в себе гармонізацію
Українського законодавства з Європейським, а також ряд інших рішень для
забезпечення захисту прав споживачів. Посилення рівню нормативного
регулювання операторів ринку дієтичних добавок сприятиме забезпеченню
якості виробленої продукції, підвищенню безпеки населення.
Зважаючи на значне поширення дієтичних добавок на вітчизняному ринку, а
також на їх потенційний вплив на організм людини і, одночасно, недостатнє
державне регулювання ринку цієї продукції, необхідно розширити дослідження
у напрямку формування концепції забезпечення якості дієтичних добавок
протягом їх життєвого циклу, а саме: на законодавчому рівні ввести вимоги до
складу і специфікацій на продукцію та сировину, запровадити вимоги до
виробничих процесів та стандартизованих методик контролю якості дієтичних
добавок, створити дієву систему державного моніторингу ринку дієтичних
добавок для унеможливлення потрапляння до споживачів неякісної продукції.
Позиція України щодо європейської інтеграції вимагає постійного пошуку
шляхів для встановлення та зміцнення економічних і політичних зв’язків із ЄС.
Законом України від 18 березня 2004 р. № 1629 "Про Загальнодержавну
програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу" визначено, що цей процес є пріоритетним напрямом, і до
першочергових сфер приведення законодавства у відповідність з
європейськими нормами відносяться, зокрема, охорона здоров’я і життя людей
та захист прав споживачів. Отже, удосконалення нормативно-правової бази в
галузі безпечності та якості харчових продуктів має відбуватися у напрямі
адаптації національного законодавства та стандартів до відповідних норм ЄС.

