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ЕВОлюція зміСтУ та СтрУКтУри НаВчальНОї ДиСципліНи  
«ГіГієНа харчУВаННя»  піД ВплиВОм  єВрОіНтЕГраційНих 

прОцЕСіВ 

анотація. У статті розглядається  доцільність зміни структури навчальних 
дисциплін наукової галузі «Гігієна харчування» у зв’язку з розвитком євро 
інтеграційних процесів, які відбуваються у світовому співтоваристві і, зокрема, в 
Україні в сфері забезпечення якості та безпечності продуктів харчування.

постановка проблеми. Євроінтеграційні процеси, які відбуваються нині, 
сприяють раціональному і економному використанню матеріально-технічних і 
трудових ресурсів України, зниженню рівня витрат при виробництві харчових 
продуктів, впровадженню міжнародного і вітчизняного досвіду при оцінюванні їх 
якості та безпечності, забезпеченню гігієнічно чистими продуктами вітчизняного 
ринку, поліпшенню структури харчування населення всіх вікових груп. Саме тому, 
розгляд цих питань у навчальних дисциплінах, які мають вплив на формування 
гігієни харчування населення, є актуальною проблемою сьогодення. 

аналіз досліджень і публікацій. 
Європейська співдружність, взаємозв’язки окремих держав у сфері торгівлі 

сприяють застосуванню ресурсозберігаючих технологій, нового обладнання для 
механізації трудомістких процесів виготовлення продуктів харчування, світових 
стандартів якості та безпечності харчових продуктів на всіх етапах виробничих 
процесів. Якість продуктів харчування та їх безпечність широко досліджується як 
вітчизняними, так і зарубіжними науковцями [1 – 5, 7 - 13].

Питанням теорії та практики формування системи управління та контролю 
якості продукції присвячені праці вітчизняних дослідників: С. Омельчука, 
М.Коршун,  В. Антілогова, В. Бесєдіна, Г. Бондаренка, Г. Михайличенка, Н. Чуніхіну, 
М. Шаповалова та ін.

мета роботи. Дослідити еволюцію змісту навчальних дисциплін галузі 
«Гігієна харчування» у відповідності з євроінтеграційними процесами.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення високої якості продуктів з 
дотриманням всіх вимог гігієни харчування перетворилось у магістральний напрям 
соціально-економічного розвитку більшості країн і є однією з основних складових 
євро інтеграційних процесів.

Раціональне використання матеріально-технічних і трудових ресурсів – це 
сукупність заходів, методів, факторів і принципів, які забезпечують зниження витрат 
на одиницю виготовлюваної продукції. Заходи щодо економного використання 
матеріально-технічних і трудових ресурсів є предметом обговорення, дослідження і 
поширення у світовому співтоваристві .

Необхідність впровадження маловідходних і безвідходних технологій у 
виробництві продуктів харчування тісно пов’язане з гігієною харчування та зі 
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специфічністю використовуваних сировинних ресурсів, таких як: овочі, фрукти, 
м’ясо, рибопродукти, а також продовольчих товарів, які надходять від підприємств 
харчової промисловості (хлібобулочні вироби, крупи, макарони, цукор тощо).

Євроінтеграційні зв'язки відслідковують можливості щодо використання 
харчових і технічних відходів виробництва у межах окремих держав, що є природо 
захисним заходом та загальною вимогою до дотримання загально гігієнічних правил 
використання сировинних ресурсів. 

Належне зберігання сировини і засобів матеріально-технічного призначення 
як захід раціонального використання матеріальних ресурсів широко досліджується 
як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. Цей захід впливає не лише на 
економічну ефективність підприємств, які виготовляють продукти харчування, але на 
якість виготовлюваної продукції з точки зору гігієни; що зумовлює доцільність його 
впровадження в навчальні програми дисциплін з позицій дотримання необхідних 
умов зберігання сировини, продуктів і напівфабрикатів [4,5].

Під поняттям «якість» слід розуміти сукупність характеристик продукції, 
які відносять до її здатності задовольняти потреби споживачів. Потреби виникають 
при незадоволенні вимог організму людини. Вони необхідні для її нормальної 
життєдіяльності і спрямовані на ліквідацію цієї незадоволеності [4,5,6,8].

Продукція харчування це комплексне поняття, яке являє собою результат 
діяльності підприємств харчової промисловості, закладів харчування, приготування 
її в домашніх умовах. Поняття якості використовується також у терміні «система 
якості» - що означає сукупність методик, процесів і ресурсів, необхідних для 
здійснення загального визначення якості продуктів харчування.

Якість продуктів харчування виходить із положення, що якість готової 
продукції не може бути високою після виготовлення, якщо в ході її виробництва 
не дотримувались відповідні технологічні та гігієнічні умови. Якість кулінарної 
продукції передбачає цілеспрямоване і скоординоване застосування систем і методів 
управління санітарно-гігієнічними умовами виробничих процесів і використання 
екологічно чистої і якісної сировини [6].

Якість продуктів харчування і їх гігієнічний стан визначається дією багатьох 
факторів які мають розглядатися в програмах дисциплін, що відносяться до гігієни 
харчування, зокрема і в дисципліні «Фізіологія харчування, санітарія та гігієна». Із 
розвитком науково-технічного прогресу проблема якості не спрощується, а навпаки, 
стає складнішою і її вирішення лише шляхом контролю якості практично неможливе. 
Потрібен комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках 
системи управління якістю. Проблема забезпечення якості є комплексною: науковою, 
технічною, економічною і соціальною.

Цивілізовані країни світу не можуть існувати без застосування стандартизації 
та сертифікації продукції, робіт, послуг [4.c.232].

В більшості розвинених країн світу існують національні центри і розроблені 
системи сертифікації. Сертифікація, крім специфічної діяльності включає роботу 
по стандартизації, метрології і управлінню якістю продукції. Це єдина система 
контролю відповідності вимогам нормативної документації. Особливу актуальність 
сертифікація набула в галузі агропромислового комплексу, продукція якого підлягає 
обов’язковому контролю за показниками безпеки.
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Створені міжнародні і регіональні організації, розроблені ними відповідні 

документи повинні забезпечити вирішення таких основних питань сертифікації 
[4.c.237]: 

- узгодження правових документів, які стосуються сфери здоров’я, 
безпеки, охорони навколишнього середовища і захисту прав споживачів;

- взаємне визнання правових документів, стандартів, особливо тих, які 
стосуються харчових продуктів і їх безпеки

- взаємне визнання досліджень і сертифікатів;
- розробка єдиних правил (міжнародних, європейських) для лабораторних 

досліджень і органів по сертифікації;
- технічне і комерційне співробітництво, обмін інформацією, 

урегулювання спірних питань між лабораторними дослідженнями і органами по 
сертифікації.

Найбільш повна міжнародна система забезпечення якості продукції – 
система стандарту ISO 9001 [9]. Складовими елементами цієї системи є: підготовка 
документально оформлених процедур управління якістю; визначення переліку 
стандартів, що містять вимоги до продукції; ефективне застосування документації 
та інструкцій системи забезпечення якості; забезпечення відповідності процесів 
проектування, виробництва, контролю вимогам документації; підготовка планів 
щодо якості та вказівок для персоналу; встановлення вимог до вимірів, включаючи 
перспективу їх розвитку; модернізація наявних методів контролю.
 

Фактори, які впливають на санітарно-гігієнічні показники,  
та на якість продуктів харчування 

Технічні 

 
- стан технологічної і 

нормативно-технчіної 
документації на 
використовувані продукти 
харчування; 

- якість і гігієнічний стан 
технологічного 
устаткування, пристроїв 
інвентарю; 

- якість використовуваної 
сировини; 

- санітарно гігієнічні умови 
зберігання сировини, 
напівфабрикатів, 
продовольчих товарів і 
готової кулінарної продукції; 

 

Соціальні 

 
- стан гігієнічної освіти 

споживачів; 
- організація навчання й 

підвищення освітнього рівня 
виготовлювачів і споживачів 
продукції; 

- психологічний клімат у 
колективі де 
виготовлюються продукти 
харчування; 

- санітарно-гігієнічні умови 
праці та відпочинку 
працівників-виготовлювачів 
продуктів харчування і 
споживачів; 

- реалізація певних гігієнічних 
знань щодо якості продуктів 
харчування 

Організаційні  

 
- забезпеченість гігієнічно 

чистою сировиною, 
напівфабрикатами й 
продовольчими товарами; 

- технічне обслуговування 
обладнання; 

- планомірність і ритмічність 
роботи закладів харчування; 

- організація роботи з 
постачальниками; 

- організація інформаційного 
забезпечення; 

- санітарно-гігієнічний 
контроль за якістю 
виготовлюваної продукції; 

- наукова організація праці 
при приготуванні продуктів 
харчування; 

Економічні 

 
- форма оплати праці; 
- заохочення за високу якість і 

гігієнічні показники 
виготовленої продукції; 

- співвідношення між 
собівартістю і ціною; 

- вартість використовуваної 
сировини, напівфабрикатів і 
продовольчих товарів; 

- фінансування системи 
якості; 

Схема 1. Класифікація факторів, від яких залежать санітарно-
гігієнічні показники та якість продуктів харчування.
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Міжнародні стандарти та системи управління якістю – це набір мінімальних 

вимог, виконання яких, дає можливість «виживання» в  сучасних ринкових умовах, 
а необхідність їхнього впровадження в практику роботи вітчизняних підприємств, 
де мають працювати випускники вищих навчальних закладів, – це вимога 
сьогодення для України, тому що якість продукції національного виробника в 
загальнонаціональному масштабі є суттєвим чинником національної безпеки [5, 6]. 

Організаційно-економічні та технічні проблеми, пов’язані з якістю продуктів 
харчування, давно стали предметом дослідження, а зі шляхами їх вирішення повинні 
бути ознайомлені не тільки керівники підприємств, які виготовляють продукти 
харчування, а і студенти – майбутні керівники.

 У США, яка є батьківщиною концепції управління якістю, впроваджено 
всебічний контроль якості продукції – контроль якості на всіх стадіях життєвого 
циклу продукції, який містить не тільки перевірочний а й аналітичний аспекти [7].

Характерними рисами європейського досвіду управління якістю є [6.c.39]:
- законодавча основа для проведення всіх робіт, пов’язаних з оцінкою та 

підтвердженням якості;
- гармонізація вимог державних стандартів, правил та процедур 

сертифікації; 
- створення регіональної інфраструктури та мережі державних 

організацій, уповноважених здійснювати роботи з сертифікації продукції та систем 
якості, акредитацій лабораторій тощо.

В результаті вдосконалення світових підходів до управління якістю виникла 
система TQM (Total Quality Management) в перекладі – «Тотальне управління якістю» 
- яка успішно впроваджується в багатьох країнах світу і є взірцем євро інтеграційних 
процесів сьогодення.

Ця система увібрала в себе все найбільш прогресивне, що було характерним 
для попередніх концепцій управління якістю [6]:

- визначення оптимальних процедур для виконання і планування 
виробничого процесу та контролю, розроблених Ф. Тейлором;

- поняття припустимого рівня якості продукції та наслідки випуску 
неякісних товарів (Джуран і Тагучі);

- вимоги абсолютної якості та відсутності дефектів продукції ( Кросбі та 
Шнейдерман) та ін.

TQM – це новий підхід до управління підприємствами харчової 
промисловості, який поєднує основні існуючі методи та технічні засоби в науково 
обґрунтованій системі. Система TQM орієнтована на: 

- безперервне поліпшення якості виготовлюваної продукції;
- мінімізацію виробничих витрат;
- постачання у точно встановлені терміни;
- залучення до проведення постійного контролю якості всього персоналу.
В основу стратегії системи тотального управління якістю TQM покладені 

такі принципи:
- орієнтація на споживача харчових продуктів;
- безперервне вдосконалення якості виготовлюваної продукції;
- участь усього персоналу у вирішенні проблем якості;
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- попередження невідповідності виготовлюваної продукції вимогам 

стандартів;
- забезпечення якості як безперервного процесу: якість кінцевого 

продукту є наслідком досягнень якості на всіх попередніх етапах технологічного 
процесу;

- у виборі конкретних форм і методів контролю якості необхідно 
користуватись принципом розумної достатності.

Важливим фактором у системі TQM, на наш погляд, є людський аспект 
– постійна робота над вдосконаленням рівня підготовки фахівців з точки зору 
забезпечення вимог гігієни харчування населення. 

Висновки.
Отже, для забезпечення населення України якісними продовольчими 

ресурсами, необхідно вдосконалювати підготовку фахівців, у галузі управління 
якістю, впроваджуючи міжнародний досвіду оцінювання якості продуктів 
та кулінарних виробів, Підготовка таких фахівців  можлива лише за умови 
вдосконалення навчальних програм дисциплін, які відносяться до наукової галузі 
«Гігієна харчування».
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