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У результаті Глобальна ініціатива з 
безпеки харчових продуктів (GFSI) з 2016 
року розробила для харчових стандартів 
ряд вимог щодо попередження харчово-
го шахрайства, які підвищують безпеку 
харчових продуктів для споживачів.

The Global Food Safety Initiative (GFSI) - 
це некомерційна організація, створена в 
2000 році в Бельгії. Головною метою GFSI 
є створення умов для безперервного 
поліпшення систем управління безпеч-
ністю харчових продуктів, що забезпе-
чують постачання безпечних продуктів 
харчування для кінцевих споживачів у 
всьому світі.

Кого стосуються вимоги  
стандартів GFSI

Вимоги GFSI застосовують до всіх 
підприємств-учасників харчового лан-
цюга: від виробників кормів, фермерів, 
великих харчових виробників, вироб-
ників пакувальних матеріалів, мийних 
засобів  – до оптових постачальників, 
точок реалізації, підприємств громадсь-
кого харчування.

GFSI встановлює вимоги до стандар-
тів з безпеки харчової продукції. Вико-
нання вимог цих стандартів необхідне 
виробникам для відповідного визнання. 
На даний момент GFSI визнає такі схеми 
управління безпечністю харчових про-
дуктів:

• BRC Global Standard for Food Safety 
(Шосте Видання)

• FSSC 22000
• IFS Food
• PrimusGFS

• Safe Quality Food
• CanadaGAP
• Global Aquaculture Alliance Seafood 

Processing Standard
• GLOBALG.A.P.
• Global Red Meat Standard (GRMS)
Правління GFSI визнає, що причиною 

шахрайства з харчовими продуктами 
може бути економічна вигода, але, якщо 
загроза громадському здоров'ю виникає 
через вплив фальсифікованого продукту, 
це призведе до інцидентів, пов'язаних з 
безпекою харчових продуктів.

Шахрайство  
з продуКтами харчування

Відповідно до визначення, зазначе-
ному в GFSI BRv7: 2017, «Food Fraud»   – 
Шахрайство з продуктами харчування 
є колективним терміном, що охоплює 
навмисне заміщення, додавання, підроб-
ку або спотворення інформації про їжу / 
корми, харчові / кормові інгредієнти або 
упаковку їжі / корми, маркування, інфор-
мація про продукт або помилкові або ті, 
що вводять в оману, заяви про продукти 
для економічної вигоди, які можуть впли-
нути на здоров'я споживачів».

GFSI вимагає, щоб галузь оцінювала 
вразливість стосовно шахрайства з хар-
човими продуктами більш широко. Це 
включає визначення можливостей шах-
райства (наприклад, складних ланцюж-
ків поставок), індивідуальних можли-
востей і «слабких сигналів» шахрайства, 
які можуть включати такі індикатори, як 
зміна цін на товари.

позиЦія GFSI щодо Food Fraud
Правління GFSI вирішило слідувати 

рекомендаціям Аналітичного центру з 
боротьби з продовольчим шахрайством 
і пропонує включити два кроки щодо 
пом'якшення наслідків харчового шах-
райства:

1. Вимагати від компанії проведення 
оцінки вразливості до продовольчого 
шахрайства. 

2. Перевіряти наявність в компанії 
плану контролю Food Fraud. 

Дані вимоги полягають у тому, що, як 
і включення захисту харчових продук-
тів «Food Defense» в Керівний документ 
кілька років тому, пом'якшення наслідків 
шахрайства з харчовими продуктами і 
потенційного впливу на здоров'я спо-
живачів стає невід'ємною частиною сис-
теми управління безпечністю харчових 
продуктів компанії.

Під час аудиту сертифікації безпеки 
харчових продуктів, проведеного від-
повідно до схем, визнаних GFSI, аудитор 
перевіряє документацію, що стосується 
процесу оцінки вразливості, і підтверд-
жує, що комплексний план контролю, як 
зазначено у вимогах GFSI, був розроб-
лений і реалізований компанією. Від 
аудитора не очікується, що він виявить 
шахрайство або підтвердить, що про-
грама по боротьбі з шахрайством здат-
на «запобігти шахрайству». Такий підхід 
дуже відповідає перевірці плану HACCP 
під час аудиту безпеки харчових про-
дуктів.

Шахрайство з харчовими продуктами, включно з підкатегорією 
економічно мотивованої фальсифікації, викликає зростаючу 
стурбованість  у підприємств  харчової промисловості та інших 
учасників харчового ланцюга у всьому світі. 

Законодавство

Консалтингова компанія LLC AFFC: 
http://www.affconsults.com

Ми у Facebook: 
https://www.facebook.com/affconsults

Пошта: info@affconsults.com
Номери телефонів: 

+380577602961
+380675712250
+380673346720

РозбіР фальсифікації пРодукції (Food Fraud)  
відповідно до вимог стандаРтів, визнаних GFSI

вимоги міжнародних  
стандартів

1. Схема сертифікації FSSC 22000 
ver.5.0 (документ FSSC 22000 Scheme 
Version 5 п.2.5.4.) вимагає від підприємств 
наступних кроків:

• Оцінка вразливості до продоволь-
чого шахрайства (Food Fraud Vulnerability 
Assessment - FFVA).  

Організація повинна мати задокумен-
товану методику для проведення оцінки 
вразливості в сфері шахрайства з харчо-
вими продуктами для виявлення і оцінки 
потенційних вразливостей, для розробки 
і здійснення заходів щодо пом'якшення 
наслідків істотних вразливостей. 

Для цього компанія повинна здійс-
нювати ідентифікацію та оцінити враз-
ливості в сфері Food Fraud. Розробити і 
реалізувати заходи запобігання або усу-
нення виявлених загроз.

• Організація повинна розробити 
План пом'якшення наслідків шахрайс-
тва, в якому зазначаються заходи щодо 
пом'якшення даних наслідків, що охоп-
люють всі процеси і продукти, що вхо-
дять в сферу дії СШБХП. 

2. Стандарт IFS FOOD ver.6.1. в п 4.21 
регламентує наступне: 

• Для визначення ризику шахрайсь-
ких дій відносно підміни, неправильного 
маркування, фальсифікації або підроб-
лення продуктів харчування повинна 
бути проведена документована оцінка 
уразливості всіх сировинних матеріалів, 
інгредієнтів, упаковки та процесів, пере-
даних на аутсорсинг. Повинні бути визна-
чені критерії, які враховуються в рамках 
оцінки вразливості.

• Повинен бути розроблений доку-
ментований план щодо пом'якшення 
наслідків шахрайства з харчовими про-
дуктами з урахуванням оцінки вразли-
вості, і він повинен бути здійснений з 
метою контролю за будь-яким виявле-
ним ризиком. Повинні бути визначені і 
реалізовані методи контролю та моніто-
рингу.

3. Стандарт BRC FOOD ver. 8 в 5.4 
«СПРАВЖНІСТЬ ПРОДУКТІВ, ЗАЯВИ ТА 
ЛАНЦЮЖОК ПОСТАВОК":

• Необхідно виконати документовану 
оцінку вразливості всіх або групи сиро-

винних матеріалів для харчових про-
дуктів, щоб оцінити потенційний ризик 
фальсифікації сировини або підмішуван-
ня в сировині сторонніх продуктів.

• Результатом цієї оцінки є докумен-
тований план оцінки загроз. Цей план 
повинен бути проаналізований, щоб 
відображати зміни економічних умов та 
ринкової інформації, які можуть зміни-
ти потенційні ризики. Він повинен бути 
офіційно проаналізований щорічно.

Як ми бачимо, в даних міжнародних 
стандартах вимоги одні й ті ж, лише з різ-
ним підходом. Для того, щоб було прості-
ше провести оцінку ризиків і розробити 
План пом'якшення наслідків шахрайства, 
необхідно аналізувати всі види харчово-
го шахрайства, визначеного GFSI (заміна, 
незатверджені поліпшення, неправиль-
не маркування, підробка, вкрадені това-
ри або інше) у розрізі:

• вхідних товарів (наприклад, сиро-
вина, пакувальні матеріали) 

• вихідних товарів (наприклад, гото-
вий продукт, напівфабрикат).

При проведенні FFVA необхідно вра-
ховувани такі фактори: 

• Економічна вразливість (наскільки 
економічно привабливим є шахрайство);

• Історичні дані (чи відбувалося це 
раніше);

• Виявлюваність (наприклад, наскіль-
ки легко виявити фальсифікацію);

• Доступ до сировини, пакувальних 
матеріалів і готової продукції в ланцюжку 
постачання;

• Відносини з постачальником 
(на приклад, тривалі відносини або разо-
ва/ випадкова купівля);

• Сертифікація через незалежну галу-
зеву систему контролю на предмет шах-
райства та автентичності;

• Складність ланцюжка поставок 
(наприклад, довжина, походження і де 
продукт істотно змінений / оброблений).

У перерахованих вище стандартах, 
наведені додаткові роз'яснення щодо 
Food Fraud, і пропонуються різні інстру-
менти і посилання на сайти, які допома-
гають якісно оцінити уразливості до про-
довольчого шахрайства та розробити 
План пом'якшення наслідків шахрайства.

Відповідно, як споживачі, купуючи 
продукцію, виготовлену на підприємс-
твах,  сертифікованих за схемою сертифі-
кації FSSC, за стандартами IFS FOOD, BRC 
FOOD, ми можемо може бути впевнені, 
що купуємо не фальсифікований продукт. 

Так само це стосується і виробників, 
яким важливо купувати сировину, інг-
редієнти, пакувальні матеріали у ком-
паній, які сертифіковані за стандартами 
визнаними GFSI, для того, щоб бути впев-
неними у безпеці товару, який купуютья 
і укладати контракти на реалізацію про-
дукції тільки з перевіреними контрагента-
ми, які або сертифіковані за схемами хар-
чової безпеки або на регулярній основі 
проходять інспекції від третіх незалежних 
осіб (органи виконавчої влади (Держпро-
дспоживчслужба), залучені зовнішні акре-
дитовані аудитори тощо).

ОЛЕСЯ КАЛІНІНА,  
експерт-консультант  

з  розробки систем  менеджменту  
кормової та харчової безпеки  

компанії  LLC AFFC


