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ЗАКОНОДАВЧА БАЗА СЬОГОДНІ
 ЗУ «Про дитяче харчування;

 ЗУ «Про охорону дитинства»;

 ЗУ «Про безпечність та якість харчових
продуктів»;

 ЗУ «Про молоко та молочні продукти» та ін.

 Клінічний протокол медичного догляду за
здоровою дитиною віком до 3 років.

ПРОТЕ
 Чинні рекомендації щодо вигодовування дітей

віком від 3 до 5 років роки є загальними і
неповними.

 Сучасні офіційні норми споживання харчових
речовин для категорії дітей від 0 до 5 років) в
Україні відрізняються від сучасних світових
стандартів, які не переглядалися після 2000 р.



Україна
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Кількість новонароджених, виписаних з акушерських стаціонарів на винятково 
грудному вигодовуванні, збільшилась і становить 97% (порівняно з 92,1 % у 
2020р.).

До 6 міс. груддю годують матері 50% дітей (порівняно з 2020 р. цей показник зріс 
майже удвічі — 23,7 %), а до 12 міс. і пізніше — 30% (11 % у 2020 р.). 

Кількість дітей, яких до 6 міс. вигодовують винятково груддю, залишається 
недостатньою. Показник для України за підсумками 2019–2020 рр. –
лише 20 %. 

Грудне молоко у віці 20–23 міс. споживають 6 % дітей.



Україна

В Україні відсутні систематичні дані, що характеризували б сучасні
особливості харчування дітей на другому-третьому роках життя.

Результати якісного та кількісного оцінювання типового харчового раціону
дітей цього віку в інших країнах засвідчили, що такий раціон, як правило, не
забезпечує потреб у залізі й вітаміні D, проте призводить до надмірного
споживання енергії, білків і натрію.

Рівень споживання білків дітьми віком 12–18 міс. перевищує рекомендовані
показники на 260% у Франції, на 150% — в Італії, 190% — у Люксембурзі.5



Європа
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Рівень споживання білків в європейських країнах становить у 
середньому 40 г/добу у 2 роки і 60 г/добу у трирічному віці (близько 
3 г/кг/добу), що визначає споживання понад 16 % енергії за рахунок 
білків. 

Наявні дані свідчать, що діти раннього віку, насамперед, у Європі, 
споживають також більше жиру, ніж рекомендується, особливо за рахунок 
насичених жирних кислот. 

Водночас, забезпечення залізом в 1–3 роки становить близько 60 % від 
потреби у Великій Британії, 80 % — у Франції, 65 % — у Німеччині і 85 % 
— у Голландії. Аналогічна ситуація існує і щодо споживання вітаміну D.



США
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у 2019 р. порівняно з 2020 р. зросла частка немовлят, які перебували на 
грудному вигодовуванні у 8 і 12 міс.;

збільшився середній вік дітей на момент уведення прикорму;

майже не змінився рівень споживання немодифікованого КМ протягом 
першого року життя (17 % у 2008 р. проти 20 % у 2002 р.) і знежиреного 
молока протягом другого року життя (20–30 % проти 20–40 % відповідно). 

За даними національного дослідження у США, що вивчало 
особливості харчування дітей перших 4 років життя:



США

Недостатнім залишалось споживання фруктів і овочів у всіх дітей віком 6
міс. — 4 роки. Зокрема, 30 % із них не вживали жодних овочів і 25 % —
жодних фруктів у день опитування.

Водночас, найулюбленішою овочевою стравою була смажена картопля.
Харчовий раціон багатьох дітей віком 1–3 роки містив недостатньо

вітаміну Е, калію і харчових волокон, однак забагато натрію, а частина з
них споживала недостатньо заліза й цинку.

Було порушеним співвідношення між окремими нутрієнтами, зокрема, частка
жирів не забезпечувала 30–40 % потреб в енергії, насамперед, унаслідок
надмірного споживання білків.

У дітей віком понад 1 рік помітно зменшувався спектр продуктів харчування
з негативною тенденцією до збільшення частки неповноцінних у харчовому
відношенні перекусів, солодощів, солодких і газованих напоїв.



ГЛОБАЛЬНА 
СУЧАСНА

ПРОБЛЕМА 

Харчовий дисбаланс, 
пов’язаний із 

неповноцінним харчовим 
раціоном і 

неадекватними 
харчовими 

уподобаннями, 
що формуються у 

дитини протягом перших 
трьох років життя.

Зобов’язання України в межах
Угоди про Асоціацію вимагають
приведення системи дитячого
харчування у відповідність до
європейських норм.



ЗАКОН УКРАЇНИ
«ПРО ДИТЯЧЕ
ХАРЧУВАННЯ»

Був прийнятий у 2006 році і його положення в
багатьох випадках є застарілими, такими, що суперечать
новому законодавству України у сфері безпечності та
якості харчових продуктів і такими, що не відповідають
вимогам законодавства Європейського Союзу, а саме
вимогам:

1) Регламенту (ЄС) № 609/2013 Європейського
Парламенту та Ради від 12 червня 2013 року «Про
харчові продукти, призначені для дітей грудного віку
та дітей раннього віку, харчові продукти для
контролю ваги».

2) Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 2016/127 від
25 вересня 2015 року, що доповнює Регламент (ЄС)
№ 609/2013 Європейського Парламенту та Ради
стосовно специфічних вимог до складу та інформації
щодо дитячих сумішей початкових (стартових) та
дитячих сумішей для подальшого годування, а також
стосовно вимог до інформації щодо харчування дітей
грудного віку та дітей раннього віку.



21 жовтня 
2021 року 

було прийнято 
ЗУ «Про приведення 

законодавства України у 
сфері дитячого харчування у 

відповідність до вимог 
законодавства ЄС»5



ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ ДЛЯ НАШИХ ВИРОБНИКІВ, 
ІМПОРТЕРІВ І СПОЖИВАЧІВ?

 вітчизняне регулювання буде «вирівняне» з регулюванням ЄС. Наші
виробники, які будуть відповідати новим вимогам, зможуть постачати
одну і ту саму продукцію одночасно, як на внутрішній ринок, так і на
зовнішній ринок;

 для виробництва дитячого харчування можна буде використовувати
молоко тільки високої якості (яке є менш засміченим бактеріями);

 перелік інгредієнтів, які заборонено використовувати у виробництві
дитячого харчування, буде приведено у повну відповідність до
законодавства ЄС, у тому числі буде заборонено використання глютену;

 порядок маркування дитячого харчування також буде приведено у повну
відповідність до законодавства ЄС. У маркуванні не можна буде
використовувати фотографії та зображення дітей;

 Міністерство охорони здоров'я України затвердить мінімальну і
максимальну дозволену кількість мінеральних речових і вітамінів у
дитячому харчуванні.



ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ ДЛЯ НАШИХ ВИРОБНИКІВ, 
ІМПОРТЕРІВ І СПОЖИВАЧІВ?

 якщо ви не лікар, не фармацевт і не науковець, то ви більше не побачите
реклами дитячого харчування. Вона буде заборонена (аби
вигодовування дітей, в першу чергу, базувалось на грудному молоці, а
не на штучних дитячих сумішах); про намір введення в обіг дитячого харчування потрібно буде
повідомляти Держпродспоживслужбу завчасно. Для цього буде
затверджено відповідний порядок; буде заборонена така практика просування дитячого харчування на
ринку, як реалізація зі знижками, надання подарунків за придбання
дитячого харчування і т.п.; буде розширено перелік осіб, які мають право надавати консультації з
питань дитячого харчування (зараз це може робити лікар, але додатково
буде дозволено особам, які мають кваліфікацію в галузі харчування або
фармації).
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ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ ДЛЯ НАШИХ ВИРОБНИКІВ, 
ІМПОРТЕРІВ І СПОЖИВАЧІВ?

буде збережена так звана «соціальна складова» – певним категоріям
дітей держава надаватиме безкоштовне дитяче харчування.
Забезпечення буде здійснюватися через набори, в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;

буде введена більш-менш адекватна (порівняно із сьогоднішньою)
відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері дитячого
харчування:
 102 тис. грн (17 мін з/п) для тих порушників, що є ФОПами;
 150 тис. грн (25 мін з/п) для порушників, які є юридичними особами.

Закон набуде чинності з дня його опублікування і введено в дію
через 6 місяців після набуття ним чинності.
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ЗАВДЯКИ ПРИЙНЯТОМУ ЗАКОНУ, МИ:
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на ще один крок наблизились до завершення
реформи сфери безпечності і якості харчових
продуктів

посилили захист інтересів споживачів дитячого
харчування (і це також є частиною Програми
діяльності Уряду)

створили умови, які дозволять вітчизняним
виробникам дитячого харчування вийти із
своєю продукцією на ринок
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