
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«БЕЗПЕЧНІСТЬ ТОВАРІВ» 
 
 

 

Мета навчальної дисципліни, 
результати навчання - формування 
у студентів сучасних знань факторів, 
що впливають на безпечність 
товарів, зокрема, знань, потрібних 
для проведення оцінки потенційної 
небезпеки сучасних товарів 
народного споживання, пов’язаної з 
харчовими добавками, 
фальсифікацією, новими видам 
пакувальних матеріалів, хімічними 
складовими, електромагнітними 
полями, радіацією тощо. 

 
Завдання дисципліни «Безпечність товарів» є: 
- надати студентам чітке обґрунтування значення безпечності товарів  як 

важливої споживчої властивості на сучасному етапі розвитку технології 
виробництва і вказати на важливість її ролі як елемента конкурентної боротьби 
на світовому ринку; 

- навчити студентів розуміти концепцію безпечності і сутність та 
важливість показників безпеки і гігієнічних нормативів; 

- навчити студентів виявляти потенційно небезпечні товари, вміти 
правильно використовувати нормативну документацію і оцінювати безпечність 
конкретних видів товарів; 

- надати студентам знання про джерела забруднення харчових продуктів 
і негативний вплив нітратів, радіонуклідів, пестицидів, важких металів, 
антибіотиків та гормональних препаратів на організм людини; 

- навчити студентів розуміти особливості технологічної дії харчових 
добавок, можливості їх застосування в різних групах харчових продуктів і 
аналізувати гранично допустимі концентрації; 

- надати студентам знання про радіаційну, електричну, хімічну, 
механічну, термічну безпечність непродовольчих товарів та гігієнічні 
властивості товарів. 

  



Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: Вміти: 
− законодавчі та нормативні 

документи щодо управління 
безпечністю товарів;  

− види та засоби фальсифікації 
продовольчих товарів; 

− основні принципи 
застосування системи ХАССП;  

− загальні принципи безпеки 
харчових продуктів Комісії 
«Кодекс Аліментаріус»; 

− характеристику небезпечних 
чинників в системі НАССР; 

− гігієнічні принципи 
використання харчових 
добавок та їх класифікацію і 
нормування; 

− гігієнічні принципи 
використання нітратів; 
нормування вмісту нітратів у 
сировині та харчових 
продуктах і їх шляхи 
потрапляння; 

− особливості потрапляння 
мікробних забруднень та 
мікотоксинів у продукти 
харчування; 

− розуміти небезпеки 
геномодифікованих організмів 
у продуктах харчування; 

− шляхи потрапляння 
радіонуклідів у продукти 
харчування і організм людини; 
дію іонізуючого опромінення 
на організм людини; 
можливості зниження 
концентрації радіонуклідів у 
продуктах; 

− джерела забруднення 
продуктів харчування і 
продовольчої сировини 
важкими металами; заходи 
щодо зменшення вмісту 
важких металів в харчових 
продуктах і продовольчій 
сировині; 

− трактувати законодавчі та 
нормативні документи щодо 
державного регулювання в 
сфері управління безпечністю 
товарів; 

− характеризувати види та 
засоби фальсифікації 
продовольчих товарів;  

− трактувати вимоги ЄС щодо 
безпечності харчових 
продуктів;  

− застосовувати методи 
визначення характеристик 
ризику в системі НАССР;  

− здійснювати контроль у 
продукції на всіх етапах 
виробництва за вмістом:  
харчових добавок, нітратів, 
пестицидів у продукції на всіх 
етапах виробництва 
продуктів тваринного та 
рослинного походження;  

− здійснювати контроль 
мікробних забруднень у 
харчових продуктах; 

− характеризувати вимоги до 
вмісту геномодифікованих 
організмів у продуктах 
харчування;  

− здійснювати контроль за 
вмістом радіонуклідів у 
продукції на всіх етапах 
виробництва  

− здійснювати контроль за 
вмістом важких металів у 
продуктах харчування;  

− характеризувати основні 
небезпечні чинники 
непродовольчих товарів;  

− характеризувати основні 
небезпечні чинники товарів з 
полімерних матеріалів та 
санітарно-гігієнічні 
показники та маркування 



− основні небезпечні чинники 
непродовольчих товарів: з 
полімерних матеріалів, 
дитячих іграшок, виробів з 
текстилю, побутової хімії, 
парфумерно-косметичних; 

− права, обов’язки та 
відповідальність виробників і 
продавців щодо забезпечення 
безпечності харчових 
продуктів. 

 

дитячих іграшок;  
− характеризувати основні 

показники безпечності 
виробів з текстилю, товарів 
побутової хімії, парфумерно-
косметичних товарів  

− використовувати алгоритм 
рішень у разі виявлення 
фальсифікації товарів.  

 

  
 

Зміст дисципліни: 
Тема 1. Державне регулювання в сфері управління безпечністю товарів 

Тема 2. Системи аналізу ризиків і  критичних контрольних точок НАССР 

Тема 3. Небезпечні чинники системи НАССР 

Тема 4. Харчові добавки у продуктах харчування 

Тема 5. Забруднення продуктів харчування і продовольчої сировини нітратами, 

нітритами, нітрозоамінами та пестицидами  

Тема 6. Мікробні забруднення та геномодифіковані організми у продуктах 

харчування 

Тема 7.      Забруднення продуктів харчування, продовольчої  сировини та   

  непродовольчих товарів радіонуклідами 

Тема 8. Забруднення продуктів харчування, продовольчої сировини та 

непродовольчих товарів важкими металами 

Тема 9. Безпечність непродовольчих товарів як показник їх якості 

Тема 10. Безпечність товарів з полімерних матеріалів 

Тема 11. Безпечність іграшок 

Тема 12. Безпечність виробів з текстилю 

Тема 13. Безпечність товарів побутової хімії 

Тема 14. Безпечність парфумерно-косметичних товарів 

Тема 15. Права, обов’язки та відповідальність виробників і продавців 

щодо забезпечення безпечності харчових продуктів 

 


