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СИСТЕМА ПРОСТЕЖУВАНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЖИТНЬО-

ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА. ОСНОВНІ ВИМОГИ 
 

У цій статті з’ясовано роль та місце системи простежуваності  у межах структурованої системи управління 

виробника, що функціонує на будь-якому етапі виробництва житньо-пшеничного хліба, а також розглянуто загальні 

принципи й основні вимоги щодо результативного розроблення та запроваджування СП.  
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Спалахи харчових захворювань в усьому світі в 

останні десятиліття завдають колосальних 

економічних збитків. Це спонукає уряди до вжиття 

рішучих заходів і вдосконалення контролю за 

виробництвом і обігом харчових продуктів [1-3]. 

Серед систем забезпечення безпечності харчових 

продуктів найбільш поширена НАССР. Хоча 

НАССР є дієвим інструментом у  забезпеченні 

безпечності харчових продуктів, її наявність на 

підприємствах відповідної галузі не гарантує від 

виникнення харчових отруєнь. Виробники 

продуктів харчування почали усвідомлювати, що в 

безпечності вони залежать від інших учасників 

харчового ланцюга. Потрібен був ефективний 

механізм обміну даними. Одним із 

основоположних принципів європейського 

харчового законодавства є обов’язкове 

впровадження «системи простежуваності», без якої 

виконати базовий принцип попередження небезпек 

у зазначеному харчовому ланцюгу неможливо.  

В Україні система простежуваності 

обов’язкова до впровадження також [4,5]. 

Мета роботи – проаналізувати сучасні 

законодавчі, нормативні документи, а також 

літературні дані щодо загальних принципів 

системи простежуваності у виробництві 

житньо-пшеничного хліба. 

Основні завдання – з’ясувати місце і роль 

системи простежуваності у межах структурова-

ної системи управління виробництвом; визна-

чити основні завдання системи простежува-

ності  у виробництві житньо-пшеничного хліба 

та охарактеризувати дії по її розробленню.  

Методи дослідження: а) аналіз; б) 

спостереження. 

Щоб виявити джерело проблем безпечності 

харчових продуктів, необхідно мати систему, 

здатну простежувати харчовий продукт у 

прямому й зворотному напрямі уздовж усього 

виробництва (ланцюга). 

Складові ланцюга на прикладі житньо-

пшеничного хліба:  

• фактори довкілля: ґрунт, пестициди, 

добрива, агрохімікати, вирощування рослин 

(традиційно/органічно) – вони впливають на 

сировину з якої виробляють житньо-

пшеничний хліб, а саме пшениця, жито, 

цукровий буряк;  

• біологічні фактори: вирощування, 

утримання, отримання сировини, зберігання, 

транспортування;  

• переробка й виробництво продукції, 

транспортування, складування, обіг, 

споживання. 

Система простежуваності «від споживача до 

виробника» зветься трейсингом, а в зворотному 

напрямі – трекінгом. Такі системи вже існують 

у Євросоюзі в рамках сучасного харчового 

законодавства ЄС [6,7].  

Система простежуваності передбачає «крок 

назад – крок уперед» по харчовому ланцюгу й 

дозволяє ідентифікувати постачальників і 

замовників продукції. Згідно з вимогами цієї 

системи виробник харчових продуктів має 

встановити зв’язок «постачальник – продукт» і 

«продукт – замовник».  

Трейсинг (англ. tracing) – система простеження, 

яка дає змогу за декількома пошуковими 

критеріями визначити місце походження й 

характеристику конкретного продукту на будь-

якому етапі ланцюга постачань.  

Трекінг (англ tracking) – система 

простеження руху та місцезнаходження 

продукції, яка дає змогу ідентифікувати її по 

всьому ланцюгу постачань за одним або 

декількома критеріями (наприклад, номером 

партії чи терміном придатності тощо).  

Міжнародна асоціація GS1 на основі всіх 

чинних стандартів ISO  9000 та ISO  22000 

розробила Глобальний стандарт простежуваності 
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GS1, який детально описує процес, дає 

покрокову модель розроблення цієї системи, що 

дозволяє підприємствам розробити її. 

Глобальний стандарт простежуваності GS1 

включає:  

• ідентифікацію учасників і торгових 

партнерів, предметів торгівлі та подій;  

• маркування та/або способи нанесення 

міток та/або закріплення бірок на товарах;  

• визначення видів і типів даних, які 

підлягають збиранню та зберіганню;  

• визначення способів і мінімальних вимог 

до ведення записів та архівних документів, у 

т. ч. до їх зберігання.  

У рамках зазначеного стандарту розглядаються 

всі типи предметів торгівлі (що буде 

простежуватися?), а саме:  

• одиниця (наприклад, окремо взята товарна 

одиниця, партія/серія). Партія може містити 

одну або більше логістичних одиниць; 

• предмет торгівлі (наприклад, упаковка, що 

містить споживчі одиниці); 

• логістична одиниця (наприклад, палета). 

Логістична одиниця може містити іншу(і) 

логістичну(і) одиницю(і). Логістична одиниця 

може містити один або більше предмет(ів) торгівлі;  

• упакований продукт або товар насипом 

(наливом, навалом);  

• товари, які продаються під певним 

брендом, приватні лейбли, стандартні товари, 

які не мають марочної назви.  

Алгоритм розроблення системи 

простежуваності відповідно до Глобального 

стандарту простежуваності GS1: 

• Крок 1. Отримання рекомендації від експертів.  

• Крок 2. Змоделювання ланцюга постачання 

відповідно до завдань системи простежуваності.  

• Крок 3. Визначення ключових потреб бізнесу.  

• Крок 4. Опис фізичного потоку товарів.  

• Крок 5. Встановлення ролей партнерів з 

простежуваності.  

• Крок 6. Ідентифікація рівня предмета 

торгівлі, який простежується.  

• Крок 7. Вибір технологій та інструментів для 

підримки системи простежуваності (табл.1).  

• Крок 8. Валідація процесу.  

• Крок 9. Модель внутрішніх процесів (для 

підприємств). (табл.2) 

• Крок 10. Завершальна перевірка моделі 

системи простежуваності.  

•  Крок 11. Підтримка стандартів.  

Система простежуваності гармонійно 

поєднується з НАССР і може бути в її складі. 

Технологія Інструменти 

Ідентифікація 

Струменевий друк, етикетка, мітка, супровідна документація. Може мати 

формат, який сприймається людиною або формат, що сприймається 

машиною (штрихові коди, мітки RFID), тощо 

Збір та передача даних 
Етикетка, маркування, повідомлення, факс, Інтернет, телефон, бази даних, 

фізичний огляд, супровідна документація тощо 

Зберігання даних 
Ноутбук, база даних (внутрішня або та, що надається для використання 

постачальником послуг через Інтернет) 

Управління запитом 

простеження 
Телефон, e-mail, факс 

Таблиця 1   Інструменти й технології для підтримки системи простежуваності 

Об’єкт  Зміст операційних процедур 

Дані про сировину 

1. Системи і види носіїв інформації: паперові носії комп’ютерна інформація 

2. Записи: від кого отримано, назва сировини, показники якості, супровідні 

документи, дата отримання, куди відправлено сировину 

Дані про виробництво 

Як відбувається використання компонентів продукту та процедура змішування Які 

ще інгредієнти використані при змішуванні Коли була переробка Ідентифікаційні 

позначки сировини, інгредієнтів та готового продукту 

Дані про відправлення 

продукції 
Кому, скільки, коли Термін зберігання документації простежуваності 

Таблиця 2  Складові внутрішньої системи простежуваності 

 

В системі простежуваності повинні бути 

документально відображені історія хліба і / або 

її місцезнаходження в ланцюжку виробництва 

хлібобулочної продукції. Система простежуваності 

сприяє пошуку причин, що викликали 

невідповідність вимогам, і дозволяє вилучити 

або відкликати продукцію, якщо це необхідно. 
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Система простежуваності сприяє 

досягненню цілей. Целями системи 

простежуваності в ланцюжку виробництва 

хлібобулочних виробів є: 

• підтримання безпеки і якості 

хлібобулочної продукції; 

• визначення історії або походження 

хлібобулочної продукції; 

• встановлення відповідальних організацій в 

ланцюжку виробництва хлібобулочної продукції; 

• систематизація інформації про 

хлібобулочної продукції; 

•  забезпечення обміну інформацією з 

відповідними зацікавленими сторонами і 

споживачами хлібобулочної продукції; 

• дотримання місцевих, регіональних, 

національних або міжнародних технічних 

регламентів і нормативних правових актів;  

• сприяння вилученню або відкликання 

хлібобулочної продукції.  

Для задоволення цілей системи 

простежуваності організація повинна 

визначити інформацію: 

• одержувану від постачальників; 

• яка збирається на кондитерську продукцію 

та історію процесу виробництва; 

• надається споживачам і / або постачальникам. 

Від цілей організації і її місця в ланцюжку 

виробництва хлібобулочної продукції 

визначається інформація, яка потрібна для 

системи простежуваності. 

Аналіз системи простежуваності організації 

слід проводити через відповідні проміжки часу 

або при внесенні змін до мети, і / або в 

продукцію, або в процеси. На підставі аналізу 

роблять відповідні коригувальні або запобіжні 

дії, що дозволяє встановити процес постійного 

поліпшення. Цей аналіз повинен містити, у 

тому числі, такі дані: 

• результати випробування: 

• результати проведення аудиту; 

• зміни, внесені в кондитерську продукцію 

або процеси; 

• інформацію, пов'язану з простежуваності 

хлібобулочної продукції, надану іншими 

організаціями з ланцюжка виробництва 

хлібобулочної продукції; 

• коригувальні дії щодо простежуваності 

хлібобулочної продукції; 

- зворотний зв'язок зі споживачем, зокрема 

щодо їхніх скарг, що стосуються 

простежуваності хлібобулочної продукції; 

• діючі технічні регламенти, що впливають 

на простежуваність хлібобулочної продукції; 

• нові статистичні методи оцінки. 

Висновки та пропозиції. Законодавство, що 

стосується безпечності харчових продуктів, є 

важливим стимулом для виробників до 

створення системи ідентифікації, реєстрації та 

простежуваності. Простежуваність як механізм 

забезпечення безпечності та якості харчових 

продуктів нині перебуває на передньому краї 

законодавчих вимог в усьому світі.  Система 

простежуваності посилює контроль та нагляд 

за якістю й безпечністю харчових продуктів.  

Глобальний стандарт простежуваності GS1 – 

всеохопний опис алгоритму дій з розроблення 

системи простежуваності в харчовому ланцюгу 

і дає змогу підприємствам розробити власну 

систему. 
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Петриченко В.И.  

СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПРОИЗВОДСТВУ РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА. ОСНОВНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

 В этой статье выяснена роль и место системы прослеживаемости в рамках структурированной системы 

управления производителя, работает на любом этапе производстве ржано-пшеничного хлеба, а также 

рассмотрены общие принципы и основные требования к результативного разработки и внедрение СП. 

Ключевые слова: прослеживаемость, система прослеживаемости, система управления безопасностью пищевых 

продуктов, производство, ржано-пшеничный хлеб. 

 

Petrychenko V. 

PLANNED SYSTEM OF MILK AND WHEAT BREAD PRODUCTION. MAIN REQUIREMENTS 

This article explains the role and place of the traceability system within a structured producer management system that operates 

at any stage in the production of rye-wheat bread, and also discusses the general principles and basic requirements for the 

effective development and implementation of JVs. 

Key words: traceability, traceability system, food safety management system, production, rye-wheat bread. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


