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У сучасних умовах зростаючого асортименту харчових продуктів
особливо актуальною є перевірка якості продуктів харчування протягом
технологічного процесу виробництва, починаючи від сировини і закінчуючи
виробленням готової продукції. Застосовуючи сучасні методики дослідження,
можна як контролювати якість продукції, так і своєчасно вносити корективи у
технологічний процес із метою запобігання наднормативних втрат з
виробництва.
Вміння застосовувати сучасні методи дослідження дозволить у тому числі
визначати фальсифікацію сировини, що поставляється на завод-виробник, а
отже, підвищити якість продукції, що виробляється.
Від правильності вибору методу дослідження та постановки мети
дослідження зрештою залежатиме якість готової продукції, що надходить
споживачеві [1].
При регулюванні споживчих товарів використовують різноманітні
категорії продукту, наприклад такі як харчова продукція та ліки. У межах цих
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регулюючих ієрархій існують певні підрозділи, яким задають роботу з оцінки
та регулювання кожної відмінної категорії продукту. Ця високо-управлінська
структура була класичним методом, яким досягнуто регулювання споживчих
товарів.
Канадська регулююча структура спостерігає за певними категоріями
товарів. Жодні формальні визначення для функціональних продуктів або не
існують у Канаді (ці продукти можна вважати продуктами, наркотиками), або
природними предметами догляду за хворими (NHP) під канадською
регулювальною системою. Зрештою, регулююча доля товарів залежить від
категорії, яку їм призначають. Відповідальність за регулювання продуктів у
Канаді розділена між Канадським Управлінням Здоров’я та Харчових продуктів
і Канадським Агентством Огляду Їжі (CFIA). Управління Харчових продуктів
несе відповідальність за встановлення політики та стандартів, які керують
харчовою продукцією та здоров’ям людей. По-перше, це включає маркування
на харчовій продукції та готової їжі, оскільки вони стосуються здоров’я людей.
Це включає безпеку маркування харчових продуктів та їжі, що маркуються,
оскільки вони стосуються їжі та здоров’я. CFIA проводить здійснення та
інспекційні обов’язки, пов’язані з поставкою продовольства, так само як
розвитком стандартів та керівних принципів для того, щоб здійснювати
правильне маркування та пакування харчової продукції [3].
Управління контролю за харчовими продуктами та ліками в Сполучених
Штатах (FDA) здійснює управління якістю харчових продуктів та лікарських
засобів у Сполучених Штатах Америки. Що стосується функціональних
продуктах, то вони не визначені в регулюючій структурі Сполучених Штатів,
інші традиційні харчові продукти регулюються відповідно до чинних вимог за
категоріями. У 1994 році американський Конгрес прийняв так званий Закон про
дієтичні добавки та освіту (DSHEA). DSHEA був розроблений, щоб налагодити
виробництво дієтичних продуктів,
або продуктів із
дієтичними
(функціональними) добавками [2].
Дієтичні добавки – це певна категорія продуктів, що підпорядковується
американському Закону про функціональні продукти. Дієтична добавка
визначається, як продукт (крім тютюну), що надає певних функціональних або
дієтичних властивостей харчовій продукції, яка містить один або більше
наступних дієтичних компонентів, таких як вітаміни, мінерали, амінокислоти,
метаболіти та інше [4].
Регулююча структура Європейського Союзу. У кожної держави-члена
Європейського Союзу є їхнє власне законодавство, яке має справу з харчовою
продукцією. У Європейському Союзі діють відповідні Закони, Директиви,
Постанови та Інструкції, які повинні бути затверджені у кожній країні-члена ЄС
і діяти на всій його території. Хоча індивідуальні закони, прийняті кожною
державою-членом, можливо, не ідентичні, всі вони сформовані і стають
повними ЄС законодавчою структурою. Розбіжності та невідповідності все ще
виникають, але, взагалі, обговорення політики будь-якої держави-члена щодо
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харчової продукції та регулюючого препарату може бути досягнуто через
обговорення повної політики ЄС щодо регулювання якості харчової
продукції [5].
Отже, зусилля регулюючого препарату щодо контролю якості харчової
продукції та недопускання її фальсифікації полягає у гармонізації етапів
виробництва та методів контролю якості. Якість та безпечність харчової
продукції контролюється розробленими регулюючими органами в різних
країнах та весь час удосконалюється.
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ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ
О. Є. Булгакова,
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Н. В. Янченко,
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Харківський національний університет будівництва та архітектури,
Україна, м. Харків
Останнім часом лінолеумні покриття підлоги знову входять в моду. Все
частіше серед вибору покриттів для житлових та громадських будівель
з'являються лінолеуми, які мають безліч переваг і уможливлюють створення
унікальних дизайнерських рішень. Крім того, набирають популярність саме
натуральні покриття, виготовлені з природних матеріалів, тому сьогодні можна
легко знайти добре продумані, довговічні та екологічно чисті варіанти
лінолеумів.
Серед них особливу популярність набув мармолеум. Мармолеум – це
лінолеум з натуральних матеріалів (лляна олія, деревина, вапняк, смоли),
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