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Група 26 

Урок 36-37 

Тема 36: ІНФОРМАЦІЙНІ ЗНАКИ 

Мета: сформувати уявлення інформаційні знаки товарної продукції. 

Інформаційні знаки являють собою умовне легко впізнаване 

позначення, що використовується для ідентифікації товару або окремих його 

властивостей. Їм властива стислість, виразність, наочність і швидка 

впізнаваність.  

Інформаційні знаки можна поділити на такі групи: товарні знаки, знаки 

відповідності або якості, компонентні знаки, експлуатаційні знаки, 

маніпуляційні знаки, попереджувальні знаки, екологічні знаки (рис. 1). 

 

Рис. 1. Групи інформаційних знаків 

Товарні знаки – позначення, за допомогою яких можна відрізнити 

товари та послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів 

і послуг інших юридичних або фізичних осіб.  

Визначення цього терміну, а також інші правові норми та правила 

стосовно товарних знаків регламентуються Законом України «Про охорону 

прав на знаки для товарів та послуг». У цьому законі встановлено, що правова 

охорона товарного знаку здійснюється на основі його державної реєстрації.  
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На зареєстрований товарний знак видається свідоцтво, яке засвідчує 

пріоритет товарного знаку: виняткове право власника на товарний знак 

стосовно до товарів, що перелічені у свідоцтві.  

Закон передбачає виняткове право власника товарного знаку 

користуватися, дозволяти і забороняти його використання іншими особами.  

Роль і значення товарного знаку обумовлені його функціями:  

• забезпечення надійної гарантії якості;  

• індивідуалізація певного товару;  

• рекламування продукції підприємства.  

Товарний знак є елементом реклами, грамотно оформлений товарний 

знак викликає довіру споживача, формує краще ставлення до товару. Добре 

відомі товарні знаки Coca-Cola, Panasonic, Sony, SAAB, OPEL, VOLVO, 

NISSAN, BOSS, IBM, Microsoft та ін.  

Залежно від об’єкта, інформацію про який представляє товарний знак, 

товарні знаки поділяються на фірмові та асортиментні.  

Фірмові товарні знаки використовуються для ідентифікації виробника 

товарів. Існують три основних типи цих знаків:  

• фірмове ім’я – слово, буква, група слів чи букв, що можуть 

вимовлятися;  

• фірмовий знак – символ, малюнок, колір;  

• торговий знак – фірмове ім’я, фірмовий знак, товарний образ, що 

офіційно зареєстрований в Міжнародному реєстрі і юридично захищений, на 

що вказує знак ®. Його розміщують поряд з товарним знаком. Якщо товарний 

знак є власністю фірми, то він може мати знак ©.  

За ступенем значущості та престижності фірмові знаки можуть бути 

звичайними і престижними.  

Асортиментні товарні знаки використовуються для ідентифікації 

асортиментної належності. Вони можуть бути видові (за видом товару) і 

марочні (за торговою маркою або найменуванням).  
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Прикладом видового товарного знаку можуть служити словесна 

інформація про назву товару або його зображення, а також умовні літерні 

позначення певного виду продукту. Видові знаки рідко застосовуються 

самостійно, частіше у комбінації з марочним знаком (торговельна марка).  

Торговельна марка – це ім’я, знак, які присвоюються конкретному виду 

товару з певними споживними властивостями, що відрізняють його від інших 

товарів того ж виду.  

Товарні знаки можуть бути двох різновидів: колективні та 

індивідуальні.  

Знак відповідності або якості (в галузі сертифікації та оцінки 

відповідності) – захищений законодавством знак, що використовується 

відповідно до правил системи сертифікації й оцінки відповідності та показує, 

що забезпечується необхідна впевненість в тому, що дана продукція, процес 

або послуга відповідає конкретному стандартові або іншому нормативному 

документу.  

Компонентні знаки – це знаки, що використовуються для інформації 

про харчові добавки або інші компоненти, властиві (або невластиві) для 

товару.  

На багатьох закордонних, а інколи й на вітчизняних, товарах 

зустрічаються компонентні знаки, що позначаються буквою Е з цифровим 

кодом, який складається з трьох або чотирьох цифр.  

Е-компонентні знаки використовують як альтернативну позначку 

частіше за все складної хімічної назви харчових добавок. Наприклад, добавка 

Е464, що використовується в харчовій промисловості як згущувач, 

стабілізатор та емульгатор, називається гідрооксипропілметилцелюлоза. Така 

складна назва багатьом споживачам незрозуміла, потребує багато місця на 

маркуванні, ускладнює сприйняття іншої інформації. Для усунення цих 

недоліків Європейською Радою була розроблена система цифрового 

кодування харчових добавок, яка була пізніше прийнята як Міжнародна 
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цифрова система кодифікації харчових добавок — INS (International 

Numbering System).  

Усі харчові добавки були поділені на функціональні класи залежно від 

технологічних функцій:  

• Е100-Е182 – барвники;  

• Е200-Е299 – консерванти;  

• Е300-Е399 – антиокислювачі;  

• Е400-Е499 – стабілізатори;  

• Е500-Е599 – емульгатори;  

• Е600-Е699 – посилювачі смаку та аромату;  

• Е700 і далі – запасні індекси;  

• Е 800 і далі – антифламінги (знижують пінистість харчових продуктів);  

• Е1000 … – формована група: агенти, що глазурують, підсолоджувачі, 

що уповільнюють черствіння та ін.  

Відповідно до норм вітчизняного законодавства, харчова добавка – 

речовина, яка зазвичай не вважається харчовим продуктом або його 

складником, але додається до харчового продукту з технологічною метою в 

процесі виробництва та у результаті стає невід’ємною частиною продукту 

(термін не включає забруднюючі речовини, пестициди або речовини, додані 

до харчових продуктів для поліпшення їх поживних властивостей).  

Крім Е-компонентних знаків на маркуванні деяких непродовольчих 

товарів є компонентні знаки, що дозволяють розпізнавати склад цих товарів. 

Зокрема, це часто зустрічається на лако-фарбових товарах та мийних засобах. 

Наприклад, знак М-11 на фарбі означає, що це олійна фарба (М), для зовнішніх 

робіт (І), на натуральній оліфі (1), М-15 – олійна фарба для зовнішніх робіт, 

але на комбінованій оліфі (5).  

Експлуатаційні знаки – це знаки, що знайомлять споживачів з 

правилами експлуатації, методами догляду та налагодження споживчих 

товарів. Такі знаки наносять на етикетки, ярлики, бирки, упаковку або 
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безпосередньо на товар. Найбільшого поширення набули міжнародні символи, 

прийняті для текстильних виробів. Багато експлуатаційних знаків для 

текстильних виробів настільки наочні, що не потребують особливих пояснень 

(тазик для прання з покажчиком температури води, праска із покажчиком 

температури прасування).  

Різновидами експлуатаційних знаків можна вважати знаки управління 

на складних технічних товарах, а також в експлуатаційних документах. 

Маніпуляційні знаки – це знаки, що інформують про правила 

поводження з товаром.  

Попереджувальні знаки – це знаки, що використовуються для 

гарантування безпеки споживачів і навколишнього середовища під час 

експлуатації потенційно небезпечних товарів.  

Екологічні знаки – інформують споживачів про екологічну чистоту 

споживчих товарів і екологічно безпечні способи їх експлуатації, 

використання або утилізації.  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

1. Наведіть приклади інформаційних знаків та поясніть їх значення. 

2. Визначте де на малюнку фірмові знаки, а де товарні 
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Урок 37 

Тема: ПРАВИЛА МАРКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В 

УКРАЇНІ 

Мета: ознайомитися з правилами маркування харчових продуктів в 

Україні. 

Правові та організаційні засади надання споживачам інформації про 

харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я 

громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів встановлено 

Законом України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», 

який вступив в дію 6 серпня 2019 року.  

Відповідно до положень даного закону: інформація про харчовий 

продукт – інформація, що стосується харчового продукту, яка надається 

кінцевому споживачеві шляхом зазначення у маркуванні, інших супровідних 

документах та матеріалах або в інший спосіб (у доступній наочній формі), 

встановлений для окремих видів продукції або в окремих сферах 

обслуговування, у тому числі з використанням сучасних засобів 

дистанційного зв’язку або усних повідомлень.  

Інформація про харчовий продукт має бути точною, достовірною та 

зрозумілою для споживача. За це відповідає оператор ринку. 

Інформація про харчові продукти надається державною мовою. За 

рішенням оператора ринку харчових продуктів, відповідального за 

інформацію про харчовий продукт, поруч із текстом, викладеним державною 

мовою, може розміщуватися його переклад іншими мовами.  

Маркування харчових продуктів, призначених для експорту, 

здійснюється згідно з умовами відповідної експортної угоди.  

Маркування може містити обов’язкову та необов’язкову інформацію 

про товар.  
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Основними вимогами щодо розміщення та представлення обов’язкової 

інформації про харчові продукти є наступні:  

- повинна надаватися та бути легкодоступною для споживачів щодо всіх 

харчових продуктів;  

- має міститися безпосередньо на упаковці або етикетці, приєднаній до 

неї;  

- розміщується на видному місці, має бути чіткою і розбірливою та, за 

потреби, наноситися у спосіб, що унеможливлює її видалення;  

- не повинна приховуватися або спотворюватися іншою текстовою чи 

графічною інформацією;  

- висота малих літер без виносних елементів у тексті, яким надається 

обов’язкова інформація про харчовий продукт, повинна дорівнювати або 

перевищувати 1,2 міліметра;  

- у разі використання упаковки або тари, площа найбільшої поверхні якої 

менша за 80 квадратних сантиметрів, висота малих літер без виносних 

елементів повинна дорівнювати або перевищувати 0,9 міліметра;  

- інформація, щодо назви харчового продукту, кількості харчового 

продукту в установлених одиницях вимірювання та фактичного вмісту спирту 

у напої (для напоїв із вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об’ємних 

одиниць) має наводитися в одному полі видимості. 

Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових 

продуктів» визначає чіткі умови застосування слова «натуральний» у 

позначенні ароматизатора, харчового продукту й, окремо, молочних 

продуктів.  

Мінімальний термін придатності харчового продукту – дата, до 

настання якої характеристики харчового продукту залишаються незмінними у 

межах, визначених оператором ринку харчових продуктів, відповідальним за 

інформацію про такий харчовий продукт, за умови його зберігання відповідно 

до вимог, встановлених оператором ринку.  
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Державний контроль за додержанням законодавства щодо 

маркування харчових продуктів здійснюється відповідно до Закону України 

«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 

благополуччя тварин».  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Поясніть хто та як визначає мінімальний термін придатності наступних 

продуктів:  

а) свіжі фрукти та овочі, включаючи картоплю, не очищені від шкіри, не 

порізані і не оброблені в інший аналогічний спосіб, крім пророщеного насіння 

та інших аналогічних продуктів, зокрема пророщених бобових культур;  

б) вина, лікерні вина, ігристі вина, ароматизовані вина та інші аналогічні 

продукти, вироблені з фруктів, крім винограду та напоїв, вироблених з 

винограду та виноградного сусла;  

в) напої, що містять 10 і більше відсотків об’ємних одиниць спирту;  

г) хлібобулочні або кондитерські вироби, які зазвичай споживаються 

протягом 24 годин з моменту випікання;  

ґ) оцет;  

д) харчова сіль;  

е) цукор у твердому стані;  

є) кондитерські вироби, що складаються майже виключно з 

ароматизованих та/або підфарбованих цукрів;  

ж) жувальна гумка та інші аналогічні продукти для жування.  

 

 

 

 


