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1. Опис навчальної дисципліни 

«Європейське законодавство з контролю безпечності харчових продуктів» 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Освітньо-професійна 

програма   

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

3,0 

Галузь знань 

18 Виробництво та 

технології 
(шифр та найменування) 

 

Обов’язкова  

Модулів - 1 

Спеціальність  

181 – Харчові 

технології  
(шифр і назва) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 1 1/1 - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – реферат,  

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 год 
1 - 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання 

 аудиторних _32 

 самостійної роботи 

58_ 

Ступінь   вищої освіти 

 магістр 

 

Освітньо -  професійна 

програма 

«Контроль якості  та 

безпечності  у харчовій 

промисловості» 

 

Лекції 

16 год. - год. 

Практичні (семінарські) 

16 год. год. 

Лабораторні 

- год. год. 

Самостійна робота 

58 год. - год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

24 год. -  год. 

Курсовий проект 

(робота) 

-  год. - год. 

Вид контролю: 

Диф. залік   

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –  

для заочної форми навчання –  

 

 



  

2. Заплановані результати навчання 

Мета: аналіз харчового законодавства Європейського союзу у сфері 

контролю за безпечністю харчових продуктів, пошук оптимальної моделі системи 

контролю в Україні, щоб забезпечувала сприятливе бізнес-середовище, вільний 

обіг харчових продуктів, високий ступінь захист життя і здоров’я людини. 

Завдання: набути компетенцій, які забезпечать вдосконалення системи 

контролю безпечності харчових продуктів в Україні “від лану до столу” шляхом 

наближення системи до відповідних європейських та міжнародних стандартів, 

залучаючи приватний сектор та представників громадськості; узгоджувати 

законодавство України у сфері безпечності харчових продуктів із законодавчою 

базою ЄС. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен   

знати: 

1.  особливості законодавчого та технічного регулювання  виробництва  та  

обігу товарів в Україні та світі; 

2. європейські стандарти торгівлі та контролю якості і безпечності товарів; 

3. концепції управління якістю товарів і послуг; 

4. системи HACCP, GlobalGap, IFS, BRС, GMP, FSSC 22000, IFOAM. 

5. особливості  розроблення  і  впровадження  систем  управління  безпечністю  

та  якістю  на виробничих та торговельних підприємствах; 

6. основи формування та гарантування безпечності та якості харчових продук-

тів; 

7. технологію виробництва товарів; 

8. методи дослідження безпечності та якості товарів. 

вміти:  
1. запроваджувати основні елементи європейської моделі, а саме контроль на 

усіх етапах виробництва «з лану до столу» і проводити  регулярні перевірки за ри-

зик-орієнтованою моделлю. 

2. Розробляти регламентуючі для підприємства документи, які допоможуть 

запровадити існуючі системи сертифікації. 

3. проаналізувати існуючі концепції форкання та розвитку агропродовольчого 

комплексу України з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу, дослідити 

склад, значення і взаємозв'язок чинників, що впливають на конкурентоспромож-

ність вітчизняних продуктів харчування;  

4. обґрунтувати необхідність державного регулювання у сфері формування та 

розвитку національного агропродовольчого комплексу з метою його адаптації до 

сучасних і майбутніх глобалізацій них викликів;  

5. провести аналіз чинних в Україні нормативних документів, що регулюють 

якість та безпечність агропродовольчої продукції, на їх відповідність вимогам Єв-

ропейського Союзу. 

 



  

3. Зміст навчального матеріалу дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Безпечність харчових продуктів в Україні та ЄС 

Тема 1. Європейська система безпечності харчових продуктів. Історія 

створення  

Тема 2 . Основні вимоги законодавства ЄС до безпеки та якості товарів: 

технічні вимоги. 

Тема 3. Основні вимоги законодавства ЄС до безпеки та якості товарів: 

екологічні вимоги. 

Тема 4. Основні вимоги законодавства ЄС до безпеки та якості товарів: 

вимоги у сфері санітарних та фітосанітарних заходів ( маркетингові 

стандарти, обмеження імпорту). 

Тема 5. Вихід на ринки ЄС.  

Тема 6. Сертифікація і маркування продукції: ISO 22000, GlobalGap, IFS. 

Тема 7. Сертифікація і маркування продукції:  BRС, GMP, FSSC 22000, 

IFOAM 

Тема 8. Умови визнання товару таким, що походить з України (зазначення 

походження харчових продуктів). 

 

   Структура навчальної дисципліни(тематичний план) 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1  

Змістовний модуль «Безпечність харчових продуктів в Україні та ЄС» 

Тема 1. Європейська система 

безпечності харчових продуктів. 

Історія створення. 

- 2 2 - - 6 

Тема 2. Основні вимоги 

законодавства ЄС до безпеки та 

якості товарів 

 

- 2 2 - - 6 

Тема 3. Основні вимоги 

законодавства ЄС до безпеки та 

якості товарів: екологічні вимоги. 

- 2 2 - - 6 

Тема 4. Основні вимоги 

законодавства ЄС до безпеки та 

якості товарів: вимоги у сфері 

санітарних та фітосанітарних 

заходів ( маркетингові стандарти, 

обмеження імпорту). 

- 2 - - - 6 

Тема 5. Вихід на ринки ЄС 
- 2 4 - - 5 



  

Тема 6. Сертифікація і маркування 

продукіїї: ISO 22000, GlobalGap, 

IFS. 
- 2 - - 12 12 

Тема 7. Сертифікація і маркування 

продукіїї:  BRС, GMP, FSSC 22000, 

IFOAM 
- 2 4 - 12 12 

Тема 8. Умови визнання товару 

таким, що походить з України 

(зазначення походження харчових 

продуктів). 

- 2 2 - - 5 

Разом за змістовим 

 модулем 1 - 16 16 - 24 - 

Усього годин  - 16 16 - 24 - 

Разом з дисципліни 

 90 16 16 - 24 58 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Вивчення харчового законодавства ЄС: основні принципи і 

поняття 
2 - 

2 Основні положення щодо безпеки харчових продуктів, що 

регламентовані Міжнародним кодексом загальних принципів 

гігієни харчових продуктів Кодекс Аліментаріус, Директивою 

Ради 93/43 ЕЕС Про гігієну харчових продуктів  та 

Законодавством України 

2 - 

...3. Основні положення Регламенту 882/2004/ЕС, Регламенту № 

178/2002 Європейського Парламенту й Ради ЄС "Про 

встановлення загальних принципів і вимог законодавства 

щодо харчових продуктів, створення Європейського органу з 

безпеки харчових продуктів та встановлення процедур у галузі 

безпеки харчових продуктів" 

2 - 

4. Вивчення основних положень Загального Регламенту Гігієни 

харчових продуктів 852/2004, Регламенту Гігієни продукції 

тваринництва 853/2004,   Регламенту 852/2004 "Про гігієну 

харчових продуктів"; Регламенту 853/2004 "Про гігієну 

харчових продуктів тваринного походження". 

4 - 

5.  Застосування аналізу ризиків до програм контролю 

безпечності харчових продуктів, згідно принципів 

мікробіологічного та санітарно - гігієнічного контролю на 

підприємствах харчової промисловості як передумови для 

впровадження систем сертифікації (ISO 22000, GlobalGap, 

IFS, BRС, GMP, FSSC 22000, IFOAM). 

4 - 

6. Гігієнічні основи використання харчових добавок у 

виробництві харчових продуктів. 

2 - 

 Всього 16 - 



  

                                                                                               

6. Завдання для самостійної роботи студентів 

 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  16  

2 Підготовка до практичних занять 6  

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на 

лекції  

12  

4 Виконання індивідуального завдання 24 - 

5 Виконання курсового проекту (роботи) - - 

Разом з дисципліни 58  

 

7. Індивідуальні завдання 
 

№ 

з\п 

Назва індивідуального завдання 

1. Розробити заходи з метою запровадження системи сертифікації ISO 

22000 Система менеджменту харчової безпеки для підприємств  

м’ясопереробної галузі ( молокопереробної галузі, консервної галузі та 

інших). 

…2. Розробити заходи з метою запровадження системи сертифікації FSSC 

22000 Система менеджменту харчової безпеки для підприємств  

м’ясопереробної галузі ( молокопереробної галузі, консервної галузі та 

інших). 

3. Розробити заходи з метою запровадження системи сертифікації GMP+ 

«Система сертифікації кормів»  для підприємств  комбікормової 

промисловості. 

4.  Розробити заходи з метою запровадження системи сертифікації IFS 

Food Стандарт виробництва харчової продукції для підприємств  

м’ясопереробної галузі ( молокопереробної галузі, консервної галузі та 

інших). 

5.  Розробити заходи з метою запровадження системи сертифікації НАССР 

Безпека харчової продукції для підприємств  м’ясопереробної галузі ( 

молокопереробної галузі, консервної галузі та інших).HACCP   

                                                                                                    

8. Методи контролю 

Для контролю знань студентів передбачені такі види: 

– вхідний контроль знань; 

– поточний контроль по розділам змістового модуля; 

– поточний контроль на лабораторних заняттях; 

– підсумковий модульний контроль для складання заліку; 



  

– контроль залишкових знань. 

 

                                                         9. Методи навчання 

 

 Загальноприйняті методи викладання класифікуються за такими ознаками: 

види навчальних робіт студентів (усні, письмові; аудиторні, самостійні, 

позааудиторні); загальні (колективні, групові, індивідуальні та ін.); джерело 

одержання знань і формування навичок і вмінь (лекція, аналіз документа, робота 

із законодавчою базою, використання наочних засобів, інтернет-ресурсів тощо); 

ступінь самостійності та характер участі студентів у освітньому процесі (активні, 

інтерактивні, пасивні); рівень усталеності та новизни (традиційні, класичні, 

нестандартні, новаторські), авторство (оригінальні, авторські, загальні, дидак-

тичні) 

            Структурно-логічні технології: поетапна організація системи навчання, що 

забезпечує логічну послідовність постановки і вирішення дидактичних завдань на 

основі поетапного відбору їх змісту, форм, методів і засобів із урахуванням 

діагностування результатів;  

 • інтеграційні технології: дидактичні системи, що забезпечують інтеграцію 

міжпредметних знань і вмінь, різноманітних видів діяльності на рівні інте-

грованих курсів (у т. ч. електронних); 

 • професійно-ділові ігрові технології: дидактичні системи використання 

різноманітних «ігор», під час проведення яких формуються вміння вирішувати 

завдання на основі компромісного вибору (ділові та рольові ігри, імітаційні 

вправи, індивідуальний тренінг, комп’ютерні програми тощо); 

 • тренінгові засоби: система діяльності для відпрацювання певних 

алгоритмів вирішення типових практичних завдань за допомогою комп’ютера 

(психологічні тренінги інтелектуального розвитку, спілкування, розв’язання 

управлінських завдань); 

 • інформаційно-комп’ютерні технології, що реалізуються в дидактичних 

системах комп’ютерного навчання на основі діалогу «людина-машина» за 

допомогою різноманітних навчальних програм (тренінгових, контролюючих, 

інформаційних тощо); 

 • діалогово-комунікаційні технології: сукупність форм і методів навчання, 

заснованих на діалоговому мисленні у взаємодіючих дидактичних системах 

суб’єкт-суб’єктного рівня.  

 В практиці диверсифікація навчальних технологій дозволяє активно і 

результативно їх поєднувати через модернізацію традиційного навчання та 

переорієнтацію його на ефективне, цілеспрямоване. За такого підходу викладання 

акцентується на особистісному розвитку майбутніх фахівців, здатності 

оволодівати новим досвідом творчого і критичного мислення, рольового та 

імітаційного моделювання пошуку вирішення навчальних завдань та ін. 

 

 

 

 



  

10. Схема нарахування балів студентів 

 

Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д 

max 

д 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

__1__ семестр (номер семестру) 

 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. “ Безпечність харчових продуктів в Україні та ЄС ” 
(назва) 

Робота на лекціях  0.5 1 8  4 8 - - - 

Виконання лабораторних   

робіт 
- - -  - - - -  - 

Робота на практичних 

заняттях 
3   5  6  18  30  – – – 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
1  2 3  3 6 - - - 

Підготовка до практичних 

занять  0.5   1 6 3 6   - - - 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
5 

  

15  
1 10 15  - - - 

 Проміжна сума - - - 38 65 - - - 

 Модульний контроль у 

поточному семестрі  

20/

20 

 40/ 

45 
– 12  20 - - - 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 

 

10/

- 

  

15/- 

 

- 

  

10 

- 

15 - - - 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0/- 10/- - 0 10 - - - 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 - - - 

Разом з дисципліни  60...100 - 

 

11.Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

 

 1.  Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни 

«Європейське законодавство з контролю безпечності харчових продуктів» / Н. М. 

Поварова. – Одеса, ОНАХТ. – 2019 р. – 39 с. 

 2. Конспект лекцій з дисципліни «Європейське законодавство з контролю 

безпечності харчових продуктів» / Н. М. Поварова. – Одеса, ОНАХТ. – 2019 р. – 

45 с. 



  

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Управління якістю переробних і харчових виробництв [Текст] : навч. посіб. 

– Харків : Еспада, 2006. – 296 с. – МОН. – 966-7870-90-1. 

2. Управління якістю [Текст] : навч. посіб. / Донец. нац. ун-т економіки і тор-

гівлі ім. М. Туган-Барановського. – Львів : "Магнолія-2006", 2016. – 336 с. – ( Вища 

освіта в Україні). – Бібліогр.: с. 327-335. МОН. – 978-966-2025-94-1. 

3. Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові проду-

кти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя 

тварин [Електронний ресурс]: закон / ВР. Київ, 2017. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19. 

4. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) Про вста-

новлення вимог до акредитації та ринкового нагляду, пов'язаних з реалізацією про-

дуктів, та про скасування Регламенту (ЄЕС) № 339/93: Регламент(ЄС) № 765/2008 

від 9 липня 2008 року // Верховна Рада . Київ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І 

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,, 2008. 15 с. 

5. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продук-

тів: Закон України № 771/97-ВР від 07.02.2019 зі змінами // Відомості Верховної 

Ради України (ВВР). Київ: Комітет з питань охорони здоров'я, 2018. 25 с. 

6. Про безпечність та гігієну кормів: Закон України від 21.12.2017 № 2264-VIII 

// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 10, ст.53). Київ: Міністерство Юстиції, 

2017. 25 с. 

7. Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові проду-

кти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя 

тварин: Закон України від 04.10.2018 № 2042-VIII // Верховна Рада України. Київ: 

Мін-во Юстиції України, 2018. 18 с. 

8. Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування по-

стійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечніс-

тю харчових продуктів (НАССР): Наказ від 01.10.2012 № № 590 // Міністерство 

аграрної політики та продовольства України . Київ : Мін'юст України від 

09.10.2012 № 1704/22016 , 2012. 101 с. 9 

 

Допоміжна 

 

1. Food safety (Безпечність харчових продуктів) // Official website Euro glossary 

2006 (Офіційний веб- сайт Євроглосарій 2006). — Режим доступу: 

http://europa.dovidka.com.ua/b.html#Food_safety.  

2. Food safety (Безпечність харчових продуктів) // Official website European 

Union (Офіційний веб-сайт Європейського Союзу). — Режим доступу: 

http://europa.eu/pol/food/index_en.htm.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
http://europa.dovidka.com.ua/b.html
http://europa.eu/pol/food/index_en.htm


  

3. Скидан О. Система оперативного оповіщення про ситуацію у сфері 

харчових продуктів в ЄС: корисний досвід для України / О. Скидан // Стандарти-

зація, сертифікація, якість. — 2007. — № 4. — С. 54—58. 

4. Віткін Л. Франція. Болгарія. Подальший розвиток системи технічного 

регулювання у Європейсько- му Союзі / Л. Віткін // Стандартизація, сертифікація, 

якість. — 2009. — № 6. — С. 19—24. 

5. Кісєль С. Порівняння національної законодавчої бази України та Єв-

ропейського Союзу щодо безпечності харчової продукції / С. Кісєль // Стандарти-

зація, сертифікація, якість. — 2012. — № 4. — С. 57—60. 

6. Green Papers (Зелені книги) // Оficial website Euroglossary 2006 (Офі-

ційний веб-сайт Євроглосарій 2006). — Режим доступу: 

http://europa.dovidka.com.ua/z.html#_Green_Paper.  

7. White Papers (Білі книги) // Оofficial website Euroglossary 2006 (Офі-

ційний веб-сайт Євроглосарія 2006). — Режим доступу: 

http://europa.dovidka.com.ua/b.html#_White_Papers.  

8. Regulation (EC) № 178/2002 of the European Parliament and of the 

Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of 

food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures 

in matters of food safety (Регламент (ЄC) № 178/2002 Європейського парламенту і 

Ради від 28.01.2002 «Про встановлення загальних принципів та вимог законодав-

ства щодо харчових продуктів, створення Європейського агентства з безпечності 

харчових продуктів та встановлення процедур з питань безпечності харчових 

продуктів») // Website eurex (доступ до законодавства Європей- сього Союзу). — 

Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. 

douri=CELEX:32002 R0178:en:NOT.  

9. Home (Головна) / About EFSA (Про Європейське агентство з безпеч-

ності харчових продуктів) // Website European Food Safety Authority (Веб-сайт Єв-

ропейського агентства з безпечності харчових продуктів). — Режим доступу: 

http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.htm.  

10. European Union agencies (Агентства Європейського Союзу) // Official 

website Euroglossary 2006 (Офіційний веб-сайт Євроглосарій 2006). — Режим дос-

тупу: http://europa.dovidka.com.ua/a.html#European_ Union agencies.  

11. Закон України «Про основи національної безпеки» від 19.06.2003 № 

964-IV // Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15.  

 
13. Інформаційні ресурси 

 

   Нормативна база, що складається з стандартів, джерел Internet,  

  бібліотеки ОНАХТ. 

 

 

 

 Доповнення та зміни до робочої програми навчальної дисципліни 

____________________________________________________________ 
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