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1.

Опис дисципліни

Найменування показників
Обов'язкова / вибіркова дисципліна
Семестр
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні/ семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Вибіркова дисципліна
8
3
90
2
30
15
45
2
3
залік

2. Мета та завдання дисципліни
Мета - формування у студентів системи знань з теорії та методології
застосування на практиці міжнародно визнаних концепцій безпечності продукції;
набуття ними навичок з визначення показників безпечності споживчих товарів
Завдання - ознайомлення з сучасними міжнародними та європейськими
підходами до забезпечення безпечності споживчих товарів; ознайомлення із
системою державного контролю безпечності продукції, визначення ролі та
повноважень органів державного контролю у цій сфері; вивчення основних типів
забруднювачів та механізму їх впливу на організм людини; вивчення методології
ідентифікації та аналізу мікробіологічних, хімічних та фізичних небезпечних
чинників впливу на безпечність людини

3. Структура дисципліни
Назви змістових модулів і тем

усього

1

л
3

2

Кількість годин
У тому числi
п/с
лаб
4
5

срс
6

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Нормативно-правові засади забезпечення безпечності споживчих товарів
Тема 1. Безпечність товарів: сутність
11
4
2
5
поняття
Тема 2. Законодавча база у сфері
13
6
2
5
безпечності
товарів
Разом за змістовим модулем 1
24
10
4
10
Змістовий модуль 2. Безпечність харчових продуктів та непродовольчих товарів
Тема 3. Небезпека забруднень хімічної
природи та принципи їх нормування у
32
12
5
товарах
народного споживання
Тема 4. Небезпека забруднень біологічної
природи та принципи їх нормування в
товарах народного споживання
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

15

34

8

6

20

66
90

20
30

11
15

35
45

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№ з/п

Вид та тема заняття

Години

1

Лабораторне заняття
Поняття «безпечність товарів»

2

2

Лабораторне заняття
Законодавча база у сфері безпечності товарів

2

3

Лабораторне заняття
Небезпека забруднень хімічної природи та принципи їх
нормування у товарах народного споживання

5

4

Лабораторне заняття
Небезпека забруднень біологічної природи та принципи їх
нормування в товарах народного споживання

6

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації та складання на її підставі таблиць та
графіків.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Вид та тема
занять

Кількість
годин
самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи

Засоби діагностики

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Нормативно-правові засади забезпечення безпечності споживчих товарів
Лабораторне
заняття
Поняття
«безпечність
товарів»

Лабораторне
заняття
Законодавча база у
сфері безпечності
товарів

5

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: безпечність
товарів: сутність та характеристика поняття; сучасні
міжнародні підходи до забезпечення безпечності
Тестування, фронтальне
споживчих товарів; види безпечності товарів; державна
та індивідуальне
політика України щодо адаптації законодавства у сфері
опитування
безпечності товарів до вимог СОТ та норм ЄС.
Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9].
2. Самотестування.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: законодавча база
України, що регламентує питання щодо охорони
здоров’я громадян; державна санітарно-епідеміологічна
Тестування, фронтальне
служба України: структура та основні напрями
та індивідуальне
діяльності; плановий та позаплановий санітарноопитування
епідеміологічний нагляд: мета та умови проведення;
заходи щодо дотримання санітарних норм та
припинення їх порушень; державна санітарноепідеміологічна експертиза: мета та основні завдня.
2. Самотестування.

Змістовий модуль 2. Безпечність харчових продуктів та непродовольчих товарів

Лабораторне
заняття
Небезпека
забруднень
хімічної природи
та принципи їх
нормування у
товарах народного
споживання

15

Лабораторне
заняття
Небезпека
забруднень
біологічної
природи та
принципи їх
нормування в
товарах народного
споживання

20

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: класифікація
небезпечних речовин; ксенобіотики та контамінанти у
споживчих товарах; схема дії ксенобіотика
(контамінанта) на організм людини; забруднення
товарів канцерогенними речовинами та їх вплив на
організм людини; небезпека забруднень товарів
Тестування, фронтальне
токсичними металами; нітросполуки як забруднювачі
та індивідуальне
харчових продуктів. джерела забруднення харчових
опитування
продуктів пестицидами та їх вплив на організм людини;
радіаційне забруднення товарів та його вплив на стан
людини; фізіолого-гігієнічне обґрунтування
регламентів використання харчових добавок.
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
2. Самотестування.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: небезпека
забруднення товарів мікроорганізмами; джерела,
механізм і фактори передачі збудників хвороботворних
Тестування, фронтальне
бактерій; джерела забруднення товарів мікотоксинами
та індивідуальне
та їх вплив на організм людини; контамінація харчових
опитування
продуктів червами; забруднення харчових продуктів
антибіотиками та гормональними препаратами.
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
2. Самотестування.

7. Результати навчання
1

Знання порядок державного нагляду за небезпечністю товарів, що надходять на ринок
України

3

Знання методологію аналізу небезпечних чинників та оцінки ризиків негативного впливу
товару на людину
Уміння визначати показники безпечності споживчих товарів

4

Уміння приймати рішення щодо випуску продукції на ринок

2

8. Форми навчання
Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання
Залік

10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру
Вид роботи/бали
№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Задачі,
завдання,
кейси тощо

Обговорення
теоретичних
питань теми

Індивідуальне
завдання

ПМК

Сума
балів

Модуль 1
Змістовий модуль 1

Тема 1

5

2

1

8

Тема 2
Разом
змістовний
модуль 1

5

2

1

28

36

10

4

2

28

44

Змістовий модуль 2

Тема 3

5

6

3

14

Тема 4
Разом
змістовий
модуль 2
Усього

5

6

3

28

42

10

12

6

28

56

20

16

8

56

100

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за
результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни
(модулю).
Оцінка
100-бальна шкала

Шкала ECTS

Національна шкала

90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
59-30
0-29

A
B
C
D
E
FX
F

5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Комплекти індивідуальних завдань.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
12. Рекомендована література
Основна

1
2
3
4
5
6

Безпечність товарів: опорний конспект лекцій для студ. факультету
маркетингу, торгівлі та митної справи спец. 6.03051002 «Товарознавство та
експертиза в митній справі» усіх форм навчання / Т. П. Писаренко; Донец.
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. експертизи в
мит. справі. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2014. – 159 с.
Батутіна А.П., Ємченко І.В. Експертиза товарів. Навчальний посібник. – К.:
Центр навчальної літератури, 2004. - 278 с.
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
пищевых
продуктов
на
продовольственных рынках [Текст]: учеб. пособ./ [сост. И. Г. Серегин и др].СПб: ГИОРД, 2008. – 478 с.
Експертизи в судовій практиці: наук.-практ. Посіб. / за заг. ред. В.Г.
Гончаренка. - 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.
Коломієць Т.М., Белінська С.О., Романеско О.Л. Експертиза товарів:
Опорний конспект лекцій. – К.: КДТЕУ, 2009. – 114 с.
Полікарпов І.С., Закусілов А.П. Ідентифікація товарів: Підручник. - К.: Центр
навчальної літератури, 2005. – 344 с.

Допоміжна
7
8
9

Вилкова С.А. Экспертиза потребительских товаров: Учебник. – М.:
Издательско-торговая корпорація «Дашков и К0», 2007. – 252 с.
Вольпер И.М., Гримм А.Н., Зайцев В.Н. и др. – Органолептические методы
оценки продовольственных товаров. – М.: Экономика, 1967 г.
Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник для студ. высш.
учеб. заведений / Ю.В. Додонкин, И.А. Жебелева, В.И.

10
11

Колесник А.А., Елизарова Л.Т. Теоретические основы товароведения
продовольственных товаров. – М.: Экономика, 1990 г. – 396 с.
Лифиц И.М. и др. Исследование непродовольственных товаров. - М.:
Экономика, 1988. – 268 с.

Інформаційні ресурси
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами та
доповненнями)// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003,
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/436-15
Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-IV // Відомості
Верховної Ради України. – 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VІ
Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua
Офіціинии веб-сайт Європейський науковий фонд [Електронний ресурс] //
Режим доступу: <http://www.esf.org/>
Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991
№ 1032-ХІІ
Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІІ
Про стандартизацію: Закон України від 17.05.2001 р. № 2408-ІІІ
Экономическая теория on-line (электронная библиотека экономических
журналов)
[Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
http://
www.economictheory.narod.ru

