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Україна прагне інтегруватися у світову економіку, зокрема європейську. 

У зв’язку з цим було прийняте рішення щодо гармонізації вітчизняної 

нормативно-технічної і нормативно-правової бази з відповідними 

європейськими і міжнародними документами. Застосування міжнародних та 

європейських стандартів, технічних регламентів, процедур оцінки відповідності 

та ринкового нагляду, які будуть сприяти обміну товарами та послугами з 

торговими партнерами, підвищенню якості та конкурентоспроможності на всіх 

рівнях виробництва, торгівлі заради кінцевої мети – задоволення вимог 

споживачів, надійного захисту їх життя, здоров’я, створення безпечних умов 

праці та збереження навколишнього природного середовища – це актуальна 

необхідність для всіх галузей виробництва. 

Поступово пристосовуючись до вимог Євросоюзу, система технічного 

регулювання в Україні нині переживає перехідний період. На сьогодні вимоги 

щодо виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією 

встановлені не в повному обсязі і потребують коригувань. У нашій країні 

видано близько 30 ліцензій на виробництво міцного виноградного продукту, а 

повний цикл виробництва мають лише 5 з них. Метою «Нового Підходу» до 

технологічного процесу є забезпечення високого рівня безпеки продукту для 

споживачів; забезпечення його вільного переміщення у контексті внутрішнього 

ринку ЄС; сприяння конкурентоздатності, новаторству та диференціації 

продукту, зниження витрат виробників. 

Але, на жаль, виробникам, які десятиліттями добросовісно працювали та 

дотримувались одних стандартів і вимог, досить складно переходити до 

європейських та міжнародних. Адже стандарти є добровільними до 

застосування, але якщо виробник їх використовує, то вважається, що його 

продукція відповідає встановленим вимогам щодо безпечності. В іншому 

випадку виробник вправі використовувати свої власні технології, але тоді на 

нього покладається тягар доведення відповідності вимогам щодо безпечності.  

Також варто зазначити, що на ринку України досить поширена 

фальсифікація коньяків та алкогольних напоїв за коньячною технологією. Часто 

можна чути, що ціна напою не відповідає його якості. Тому посилення вимог та 

технічне регулювання виготовлення таких напоїв є особливо актуальним. 

Хоча в Україні й було прийнято ряд міжнародних та європейських 

стандартів, які дають «зелену вулицю» новим для держави технологіям і 

обладнанню, процес тільки почався і потребує доопрацювань та корективів. 

Хочеться сподіватися, що цей процес «набиратиме обертів». Це дасть реальну 

змогу якомога швидше вийти на новий якісний рівень й інтегруватися 

європейську та світову економіку. 


