
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Науково-навчальний інститут денної освіти 
Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

«Національне та міжнародне регулювання продовольчої безпеки» 
на 2021-2022 навчальний рік 

Курс та семестр вивчення 1 курс, 2 семестр 

Освітня програма/спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Галузь знань    07 «Управління та адміністрування» 

Ступінь вищої освіти   Другий (магістерський рівень) 

 
ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,             Горячова Олена Олександрівна 
науковий ступінь і вчене звання,                         к.т.н.,доцент 

посада              доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи 

 
Контактний телефон +38-050-065-25-06 

Електронна адреса goryachova0ea@gmail.com 

Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 

Консультації очна http://www.tpt.puet.edu.ua/stud.php 

он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 9.00-16.00  

Сторінка дистанційного курсу https://el.puet.edu.ua/ 

 
Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Набуття майбутніми фахівцями знань щодо політики України та інших країн, яка 

спрямована на забезпечення стабільного виробництва безпечних продуктів харчування, 

доступності їх отримання та використання населенням відповідно до фізіологічних норм 

споживання за рахунок власного виробництва та надходження від імпорту, дій щодо 

забезпечення належного рівня продовольчої безпеки країни. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; виконання домашніх завдань; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання  
Наявність базових знань з безпечності харчових продуктів, стандартизації та 

сертифікації. 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і 

самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній 

діяльності (ПР01); 

 визначати, аналізувати проблеми підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо 

їх вирішення (ПР02); 

 вміти професійно, в повному обсязі й з творчою 

самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері 

 здатність до адаптації та дії в новій ситуації (К1); 

 вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

(К2); 

 здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності) (К4); 

 визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків (К5); 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності 

(ПР05); 

 визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку 

суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, 

торгівлі та/або біржової діяльності (ПР06); 

 оцінювати продукцію, товари та послуги, а також 

процеси, що відбуваються в підприємницьких, 

торговельних та/або біржових структурах і робити 

відповідні висновки для прийняття управлінських рішень 

(ПР07); 

 розробляти і приймати рішення, спрямовані на 

забезпечення ефективної діяльності суб’єктів 

господарювання у сфері підприємницької, торговельної 

та/або біржової діяльності (ПР08); 

 вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в 

діяльності підприємницьких, торговельних та/або 

біржових структур за умов невизначеності та ризиків 

(ПР09); 

 вміти професійно, в повному обсязі на основі глибоких 

знань застосовувати сучасні методи експертизи товарів 

та послуг, в т.ч. у міжнародній торгівлі (ПР11). 

 здатність до ефективного управління діяльністю 

суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, 

торгівлі та/або біржової діяльності (К8); 

 здатність до вирішення проблемних питань і 

прийняття управлінських рішень у професійній 

діяльності (К9); 

 здатність до ініціювання та реалізації інноваційних 

проектів в підприємницькій, торговельній та/або 

біржовій діяльності (К10); 

 здатність на основі глибоких знань застосовувати 

сучасні методи експертизи товарів та послуг, в т.ч. у 

міжнародній торгівлі (К11). 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Державне регулювання продовольчої безпеки України 

Тема 1. Поняття, сутність, 

основні характеристики 

продовольчої безпеки. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Самостійна робота: з навчально-методичною 

літературою: конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань, написання 

доповідей та рефератів. 

Тема 2. Правове 

регулювання 

продовольчої безпеки в 

Україні 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Самостійна робота: з навчально-методичною 

літературою: конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань, написання 

доповідей та рефератів. 
Тема 3. Недержавні 

методи регулювання 

продовольчої безпеки 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Самостійна робота: з навчально-методичною 

літературою: конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань, написання 

доповідей та рефератів. 
Тема 4.  Засоби 

забезпечення 

продовольчої безпеки 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування. 

Самостійна робота: з навчально-методичною 

літературою: конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань, написання 

доповідей та рефератів. 
Тема 5. Проблеми 

регулювання 

продовольчої безпеки в 

Україні. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування. 

Самостійна робота: з навчально-методичною 

літературою: конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань, написання 

доповідей та рефератів. 
Модуль 2. Міжнародне регулювання продовольчої безпеки 

Тема 6. Всесвітня 

продовольча безпека. 

Глобальна продовольча 

проблема 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Самостійна робота: з навчально-методичною 

літературою: конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань, написання 

рефератів. 
Тема 7. Міжнародно - 

правове регулювання 

продовольчої безпеки у 

рамках ООН та її 

спеціалізован их установ 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Самостійна робота: з навчально-методичною 

літературою: конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань, написання 

доповідей та рефератів. 

Тема 8. Міжнародно-

правове регулювання 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

Самостійна робота: з навчально-методичною 

літературою: конспектування, тезування, 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Державне регулювання продовольчої безпеки України 

продовольчої безпеки в 

рамках Світової 

організації торгівлі 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

анотування; вирішення завдань, написання 

доповідей та рефератів. 

Тема 9. Регламентація 

продовольчої безпеки в 

ЄС 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Самостійна робота: з навчально-методичною 

літературою: конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань, написання 

доповідей та рефератів. 
Тема 10. Органічне 

виробництво і 

продовольча безпека. 

Підтвердження 

безпечності харчових 

продуктів. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Самостійна робота: з навчально-методичною 

літературою: конспектування, тезування, 

анотування; вирішення завдань, написання 

доповідей та рефератів. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 



 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (5 балів); виконання навчальних завдань (5 балів); 

завдання самостійної роботи (5 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10 балів) 
30 

Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (5 балів); виконання навчальних завдань (5 балів); 

завдання самостійної роботи (5 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10 балів) 
30 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


